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EEN WETENSCHAPPELIJK, JURIDISCH EN ETHISCH ONDERBOUWD 
HANDELINGSKADER OUDERENMIS(BE)HANDELING  
 

SEL1  Waasland ontwikkelde een stappenplan dat professionals en organisaties ondersteunt in de 

aanpak van ouderenmis(be)handeling (OMB) gaande van preventief handelen, signaleren, registreren, 

selecteren tot een oplossingsgerichte aanpak (zie Debeuckelaere, Martens, Temmerman & De Beule, 

2018)2 . Dit stappenplan is het uitgangspunt van het handelingskader. Op basis van de theoretische 

uitgangspunten (zie bijlage), en de feedback op de dialoognamiddag van 22 juni 2019 met 

vertegenwoordigers uit alle provinciale verenigingen Wit-Gele Kruis wordt het stappenplan vanuit een 

zorgethische reflectie verrijkt. Het zorgethisch proces van Tronto vormt de kern van het 

handelingskader, waarbij expliciete aandacht is voor de kwetsbaarheid van de betrokkenen, het 

zoeken naar gedeelde verantwoordelijkheid, zorg voor de relaties en behoedzaam omgaan met 

machtsverhoudingen. Het handelingskader wordt uitgebreid met aanbevelingen op team- en 

organisatieniveau. Het tandwielmodel bestaat uit verschillende acties om zorgzaam te handelen in 

situaties van OMB en kent een dynamisch verloop.  

      

Tandwielmodel ouderenmis(be)handeling: een visueel schema 

 
  

 
1 SEL staat voor Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg. 
2 Een digitale versie kan je downloaden op https://www.selwaasland.be/ouderenmisbehandeling . 

https://www.selwaasland.be/ouderenmisbehandeling
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Kijken naar ouderenmis(be)handeling vanuit een zorgethische lens  

 

1. Herkennen van signalen  
 

Alle zorg start met een vorm van aandacht. Waar maken we ons zorgen over? Hoe, waarop en tot 

wie moeten we onze aandacht richten? Deze vorm van aandacht is nodig in elke zorgsituatie, maar 

vraagt extra alertheid in situaties waar sprake is van (een vermoeden van) OMB. Het herkennen van 

signalen is een permanente attitude, een aanvoelen dat iets niet OK is, een voortdurende 

bezorgdheid. 

      

Aandacht gaat in de eerste instantie over het kunnen en durven zien van signalen van OMB in de 

huiskamer: 

• Aandacht voor het volledige gezinssysteem, niet enkel aandacht voor de patiënt, maar ook voor 

de partner, de kinderen, eventuele andere betrokkenen, en de context. 

• Observeren vanuit een open blik, bewust zijn van mogelijke vooroordelen. 

• Eigenheid van het gezin respecteren: elk gezin heeft zijn waarden, normen, omgangsvormen, 

manieren van communiceren. 

• Aandacht voor zelfreflectie: Wat zijn jouw angsten en rugzak? Hoe kijk je naar jouw handelen?  

Bewust zijn van eigen waarden en normen en stilstaan bij het feit dat deze niet noodzakelijk 

overeenkomen met normen en waarden van patiënt en zijn/haar omgeving.  

• Overstijgen van aanwezige angsten om mogelijke signalen van OMB op te merken (bijvoorbeeld 

angst om privacy binnen te dringen of angst om vertrouwen te doorbreken). 

 

Tips om meer aandacht te geven:  

• Geïnteresseerd zijn, authentieke en empathische belangstelling, oogcontact houden. 

• Laten zien dat je er ‘echt’ bent. 

• Aansluiting bij patiënt zoeken, aandacht geven aan de vertrouwensband 

• Vanuit een betrokken, maar ook deskundige blik kijken.  
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2. Signalen scherp stellen 
 

Het scherp stellen van signalen van OMB gebeurt vanuit de systeemfocus. Dit betekent dat we 

aandacht hebben voor de verschillende betrokkenen: de patiënt, de pleger/mantelzorger, 

betekenisvolle naasten, en de professionele zorgverleners.  

      

Handelingsverlegenheid overwinnen 

Professionele zorgverleners kunnen de nood bij de patiënt (signalen OMB) zien, maar er niets mee 

kunnen of durven doen. Verschuil je niet achter ‘geen tijd’, of ‘een andere collega zal het wel doen’. 

Het is belangrijk om het appèl dat van de patiënt uitgaat niet naast je heen te leggen, maar er iets mee 

te doen, verantwoordelijkheid op te nemen. Dit kan stapsgewijs en professionele zorgverleners staan 

hier niet alleen voor! 

 

Een risicotaxatie-instrument als hulpmiddel voor detectie, communicatie en opvolging 

Specifiek voor de detectie van signalen van OMB, kan gebruik gemaakt worden van risicotaxatie-

instrumenten, zoals het RITI3. Het RITI maakt thuisverpleegkundigen attent op mogelijke 

probleempunten en risico’s (zoals bijvoorbeeld overbelasting van de mantelzorger). Het geeft een 

indicatie dat er in het gezin belastende factoren aanwezig zijn of zich zouden kunnen ontwikkelen naar 

OMB. Met dit instrument kan je gericht observeren en signaleren objectiveren samen met derden 

(team, huisarts, andere hulp- en dienstverleners). Indien er sprake is van (een vermoeden van) OMB 

kan het RITI je helpen dit vlugger te detecteren en kan het in geval van twijfel een bevestiging van het 

vermoeden betekenen. Op die manier kan je snel optreden en samen met het team, de patiënt en zijn 

omgeving bespreken welke mogelijkheden er zijn .  

      

Aftasten, aftoetsen en objectiveren in team 

Neem jouw intuïtie serieus, maar het is belangrijk om vermoedelijke signalen en observaties (o.m. bij 

vermoeden OMB) met collega’s af te toetsen. De cruciale vraag is: “zie jij wat ik zie?” Ook het RITI 

vormt hiervoor een ondersteunende leidraad.  Samen kan gezocht worden hoe het eerste verkennend 

gesprek met de oudere kan verlopen.  

 

Ga met de oudere in verkennend, onderzoekend gesprek  

• Alles wat je ziet benoemen, niet-pluisgevoel benoemen vanuit een betrokken (bezorgde) 

houding, rekening houden met het non-verbale, herhaaldelijk durven benoemen. 

 
3 http://www.ouderenmisbehandeling.be/VLOCO/RITI_Wat.aspx  

http://www.ouderenmisbehandeling.be/VLOCO/RITI_Wat.aspx
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• Maak gebruik van sensitieve communicatie: neem het woord ‘ouderenmis(be)handeling’ niet in 

de mond! 

• Stel open vragen en durf doorvragen. 

• Veroordeel de situatie of pleger/mantelzorger niet! Vaak heb je bij een vermoeden maar een 

eenzijdig beeld van de situatie en complexe omgangsvormen.  

• Een gesprek met de oudere geeft je een beter zich op de dynamiek van het gezin en de 

vermoedelijke mis(be)handeling. Wie zijn de betekenisvolle naasten? 

 

In kaart brengen van mantelzorgstress 

In het kader van het onderzoeken van ontspoorde zorg, wordt aanbevolen om na te gaan hoe het met 

de mantelzorger(s) gaat. De Zarit Burden kan een hulpmiddel zijn om mantelzorgstress in kaart te 

brengen. 

 

Rapporteren en registreren in het verpleegdossier 

Het is belangrijk dat observaties in het verpleegdossier worden genoteerd. De schrik dat de patiënt 

zijn dossier kan inkijken, zou in principe het noteren van noodzakelijke observaties in het 

verpleegdossier niet in de weg mogen staan. Maak daarom een goed onderscheid tussen ‘need to 

know’ en ‘nice to know’ (cfr. meer tips, zie ethisch advies EVD omtrent het delen van gegevens).  

Indien  de informatie ‘need to know’ is en objectiveerbare feiten betreft, kan dit op objectieve wijze 

‘als vertrouwelijk’ in het verpleegdossier genoteerd worden. Je kan zulke observaties neutraal 

verwoorden aan de patiënt en noteren alsof de patiënt meeleest.  

Dat is aangewezen voor objectiveerbare feiten, maar voor een ‘buikgevoel’ dat verpleegkundigen 

kunnen hebben ivm OMB is dat geen oplossing. Dat buikgevoel kan wel gedeeld worden door het in 

team te bespreken of (telefonisch) overleg met collega’s. 

Systematisch registreren kan de grootteorde van OMB en de gezinsdynamieken in kaart brengen en 

een gerichte opvolging stimuleren. RITI is een handig instrument om de registratie in de organisatie in 

te bedden. In uitzonderlijke situaties dient afgewogen te worden of het noteren in het gedeelde 

verpleegdossier niet meer schade zal berokkenen en is het aangewezen om dit eerst in het team te 

bespreken.   

 

Zelfreflectie en gewetensonderzoek 

Stilstaan bij emoties zoals angst, frustratie, onzekerheid als thuisverpleegkundige (individueel en op 

teamniveau) blijft ook hier belangrijk. Wat heb jij nodig om verder zorg te kunnen verlenen aan de 

patiënt? Maak hier binnen het teamoverleg voldoende tijd voor vrij.  
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3. Vermoeden met oudere bespreekbaar maken 
 

Indien je voldoende aanwijzingen hebt verzameld, is het van belang om het gesprek met de oudere 

en de pleger/mantelzorger aan te gaan. Deze gesprekken worden altijd voorbereid. Hoe doe je dat? 

We geven enkele richtlijnen en tips.  

 

Zorg ervoor dat je hierin niet alleen staat: betrek het team  

Bespreek met de teamverantwoordelijke wie jou in dit proces kan ondersteunen. Indien in jouw 

provincie een referentiepersoon OMB of GGZ is aangesteld, kan deze persoon hierin een belangrijke 

ondersteuning bieden. Maak op een teamvergadering tijd vrij om je vermoeden te delen met collega’s 

en bespreek welke rol de huisarts hierin kan spelen. Hoe kunnen we onze observaties objectiveren? 

Hoe ziet de huisarts dat? Teambespreking is een belangrijke voorbereiding van het gesprek. Het 

gesprek kan een kantelmoment worden, zowel positief als negatief (het kan leiden tot een zorgstop). 

De ingevulde RITI biedt ook ondersteuning om het gesprek voor te bereiden.  

In de voorbereiding van de gesprekken is het ook belangrijk om een afweging te maken in functie van 

het beschermen van de veiligheid van de patiënt. Soms kunnen gesprekken met de 

pleger/mantelzorger de situatie van de patiënt negatief beïnvloeden. 

 

Gesprek met oudere: vertrouwen en aftasten 

In eerste instantie probeer je een gesprek met de oudere zelf te plannen. Een goed gesprek kan alleen 

in een context van vertrouwen plaatsvinden. Een presente houding is belangrijk. Dat betekent 

aansluiting zoeken, tonen dat je er echt bent, op een niet-veroordelende handelen. Twee zaken zijn 

van belang: 1) de bezorgdheid die je zelf als thuisverpleegkundige ervaart en 2) blijf bij de feiten en 

wijs niemand met de vinger. Bijvoorbeeld: Ik zie dat je een blauw oog hebt, wat is er gebeurd? Ik maak 

mij wat zorgen over u … 

 

Verbindend communiceren 

Verbindend communiceren is een manier om goed te begrijpen wat er leeft bij de oudere en de 

pleger/mantelzorger. Het is een vaardigheid, maar heeft ook te maken met wie je bent als persoon. 

Kwaliteiten die je nodig hebt: empathisch vermogen, het vermogen om te delen met anderen, 

kwetsbaar durven opstellen, integer. Belangrijke vaardigheden zijn een goede luisterhouding en 

durven doorvragen. Daarnaast is het belangrijk dat je de relatie tussen behoeften en gevoelens bij de 

ander en bij jezelf begrijpt en dat je ook jouw eigen gevoelens durft te tonen.  
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4. Tussentijdse evaluaties en reflecties binnen het team  
 

Waar staan we nu en hoe moet het verder?  

Na het gesprek met de oudere wordt in het team de stand van zaken overlopen.  

• Hoe gaat het met iedereen? (patiënt, pleger/mantelzorger, professionele zorgverleners, …) 

• Wil de patiënt wel of geen hulp? Vaak is het antwoord niet duidelijk. Bijvoorbeeld in situaties 

waarin de patiënt niet kan uitleggen waarom hij dit niet kan/wil meedelen; bijvoorbeeld uit 

angst voor de gevolgen. Er zijn ook situaties van de patiënten met verminderde wilsbekwaam-

heid. Deze patiënten zijn niet meer in staat om hun eigen voorkeur te bepalen of uit te spreken, 

en ook niet om hun eigen nood aan zorg en hulpmiddelen in te schatten.   

Let op: ook een persoon met dementie kan meer aangeven dan wij soms denken.  

• Krijg je van de patiënt het mandaat om de pleger/mantelzorger te spreken? 

• Is er een acuut gevaar van veiligheid?  

• Hoe gaat het met de draagkracht van de betrokken professionele zorgverleners? 

 

Bewaren van open houding naar de verschillende betrokkenen: sta eens in de schoenen van … 

In het zorgproces voor situaties OMB is het een meerwaarde om op een bewuste manier een open 

houding naar de betrokkenen te bewaren. Een goede oefening om te doen binnen het team is om in 

de schoenen van de verschillende betrokkenen te staan. Wat staat voor hen op het spel? Wat is voor 

hen belangrijk? …  

 

Sta bewust stil bij de mogelijke machtsverhoudingen tussen betrokkenen 

• Wie oefent macht uit op wie, en op welke manier? 

• Hoe vrij ben je als professionele zorgverlener om keuzes te maken in het verdere zorgproces? 

• Hoe vrij is de patiënt, of pleger/mantelzorger om keuzes te maken in het verdere zorgproces? 

• Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat keuzes zo vrij mogelijk kunnen worden genomen?  
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5. Gepaste zorg en hulp bieden   
 

Scenario 1: Je krijgt van de patiënt een mandaat om met de pleger/mantelzorger te spreken  

Samen met het team wordt overlegd of er in gesprek wordt gegaan met de vermoedelijke 

pleger/mantelzorger, en zo ja, wie dit gesprek zal voeren (betrokken verpleegkundige, 

hoofdverpleegkundige, referentiepersoon OMB of GGZ, huisarts, …).  

In het gesprek met de (vermoedelijke) pleger/mantelzorger is een open en neutrale houding erg 

belangrijk. Probeer de situatie vanuit zijn/haar perspectief te begrijpen: hoe beleeft hij/zij alles, welke 

noden, hoe ervaart hij/zij zijn relatie met de oudere, welke noden heeft hij/zij? Vertrek in het gesprek 

ook vanuit twee zaken: 1) de bezorgdheid die je zelf als hulpverlener ervaart en 2) blijf bij de feiten. 

Wijs niet met de vinger: ook de pleger/mantelverzorger heeft vaak een hulpvraag! 

 

Na een gesprek met de pleger/mantelzorger gebeurt er steeds een terugkoppeling naar het team.   

In hoeverre is de problematiek complex en is hulp van derden noodzakelijk? Kan het laagdrempelig 

door de thuisverpleegkundige worden aangepakt of is samenwerking met andere 

instanties/organisaties nodig?  

• Laagdrempelig door verpleegkundige: terugkoppeling van kernteam naar groter team en samen 

een gedragen plan van aanpak ontwikkelen (!) met de betrokkenen (patiënt en indien mogelijk 

pleger/mantelzorger). Volg de situatie op en bepaal de zorgdoelen samen met patiënt.  

• Complex dus hulp van derden: hulpverleningslandschap in kaart brengen (RITI als instrument) 

en zorgoverleg installeren. Samen met partners kan een gezamenlijk plan van aanpak 

opgemaakt worden, ook weer samen met de betrokkenen (patiënt en omgeving). Een plan van 

aanpak waar alle partijen achterstaan heeft namelijk meer kans op slagen.  

 

Vaak zijn bepaalde basisvoorwaarden onvoldoende vervuld, bijvoorbeeld financiële ondersteuning, 

bijkomende zorg, warme maaltijden, poetshulp, … . Dit zijn vaak onderliggende redenen voor het 

geweld of misbruik, en door in te spelen op deze behoeften werkt men actief aan het stoppen van het 

geweld. Verwijs de cliënt (of de pleger/mantelzorger) gericht door naar de dienst- of 

hulpverleningsinstanties die wenselijk zijn (bv. OCMW, CAW, mantelzorgvereniging, …).  
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Scenario 2: Je krijgt van de patiënt geen mandaat om met de pleger/mantelzorger te spreken of om 

meer/ andere hulp aan te bieden 

Indien er geen acuut gevaar is (zie verder), is het belangrijk om te blijven investeren in een verdere 

goede zorgverlening (informeren, observeren, luisteren, …) en nabij te blijven voor de situatie. Dit 

betekent waakzaam blijven en bij nieuwe signalen het proces, met ondersteuning van RITI, opnieuw 

doorlopen. Bij verandering van omstandigheden, of kantelmomenten kan de hulpvraag veranderen. 

Het aanvaarden van meer of andere zorg vraagt tijd. Reik de patiënt informatie aan van 

dienstverlening- en hulpinstanties waar hij/zij terecht kan.  

 

Bij acuut gevaar is snel en adequaat reageren noodzakelijk. Het is erg belangrijk om deze stappen 

expliciet in een regionaal protocol neer te schrijven. Acuut gevaar is “Gevaar voor ernstige aanslag op 

de gezondheid, de integriteit (fysiek en psychisch), de vrijheid of de eerbaarheid van de menselijke 

persoon”. 

Overleg steeds met het team welke stappen ondernomen moeten worden en zorg ervoor dat je deze 

stappen zorgvuldig noteert in het dossier. Koppel terug naar oudere en andere betrokken actoren 

(huisarts, …).  

 

Spreekplicht : noodtoestand - hulpverleningsplicht 

Wie zijn beroepsgeheim doorbreekt omdat dit de enige mogelijkheid is om een persoon in nood te 

helpen, of om verdere ernstige misdrijven op minderjarigen of kwetsbare personen te beletten, zal 

dus niet strafbaar zijn.  

Immers waar er sprake is van een acuut en reëel gevaar voor het leven of de gezondheid van anderen 

houdt dit een rechtvaardigingsgrond in om het beroepsgeheim te schenden. Principe van nood breekt 

wet. 

Het doorbreken van het beroepsgeheim moet noodzakelijk zijn en de enige manier om de bescherming 

van de integriteit of de veiligheid te garanderen. De hulpverlener moet m.a.w. redelijkerwijze geen 

andere mogelijkheid hebben dan het doorbreken van het beroepsgeheim.  

 

Omgekeerd   als men niet spreekt- kan er sprake zijn van schuldig verzuim. 

Immers artikel 422bis Sw. verplicht elke burger verplicht om hulp te verlenen aan personen die in groot 

gevaar verkeren ( schuldig verzuim – zie verder). Het conflict tussen zwijgplicht en hulpverleningsplicht 

zal door een afweging van belangen geval per geval moeten worden opgelost.  

Hulp dient verleend door de hulpverlener. Volstaat dit niet dan dient men beroep te doen op een 

geschikte derde. Vindt men geen passende oplossing dan is een melding aan politie of justitie 

noodzakelijk.  Eenieder die ondanks zijn zwijgplicht een derde (politie, enz.)  informeert omdat dit de 
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enige mogelijkheid is om een noodsituatie te verhelpen, kan zich beroepen op de figuur van 

noodtoestand. 

Noodzaak van blijvende reflectie over verantwoordelijkheid en mogelijke grenzen aan 

verantwoordelijkheid (zie punt 4). 

 

Zelf aan de slag 

Er moet bereidheid zijn tot medewerking bij de betrokkenen. Er is een bestaande werkrelatie tussen 

patiënt en thuisverpleegkundige. De nodige deskundigheid is aanwezig bij de verpleegkundige en zij 

wordt ondersteund door het team en andere betrokken zorg- en hulpverleners. Hier is het belangrijk 

een veiligheidsplan op te maken.  
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6. Evaluatie en nazorg 
 

Evaluatie binnen team 

• Zijn de doelstellingen bereikt? Wat heeft gewerkt? Wat niet? Wat kunnen we bijsturen? 

Opnieuw vanuit verschillende perspectieven bekijken.   

• Intervisie plannen en ‘good practices’ bundelen. 

 

Vroegtijdig afsluiten 

Als de doelstellingen niet bereikt kunnen worden, of je botst tegen de grenzen van de zorgverlening 

(bijvoorbeeld de zorg kan niet meer gegarandeerd worden) dan is het nodig om het dossier vroegtijdig 

af te sluiten. Overwogen kan worden om de zorg over te dragen aan een andere zorgverlener die dan 

geïnformeerd wordt over de objectiveerbare feiten. Indien de situatie dermate complex en ernstig is 

of patiënt zelf de zorgrelatie wil beëindigen, probeer dan een exitgesprek te doen met de patiënt.   

 

Kwaliteit van zorg en zorgrelatie opvolgen en bijsturen. Registreer en leer! 

• Plan een evaluatiegesprek in met de oudere en de pleger/mantelzorger. 

• Durf bevragen hoe de zorg en interventies werden ervaren. 

• Er kan met de patiënt een afspraak gemaakt worden om na een bepaalde periode (bv. 

telefonisch na 3 maanden) een opvolging te doen. Het geeft de patiënt de mogelijkheid om 

eventuele problemen terug bespreekbaar te maken. 
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Vijf aanbevelingen voor teams  
 

1. Zorg voor een open en veilige cultuur waar OMB bespreekbaar wordt 
• Tonen van respect voor verschillende perspectieven van de individuele verpleegkundigen, 

aandacht voor gedeeld doel samen met de patiënt (zorg) dan een team als klankbord. Binnen 

team aandacht voor eigenheid en ingenomenheid. 
• Lerende houding stimuleren: mensen mogen groeien en fouten maken. Omgaan met OMB is 

complex, oplossingen zijn er niet altijd. We kunnen op de grenzen van hulpverlening botsen. We 
leren door reflectie over ervaringen.   

• Angst “wat als de patiënt de organisatie verlaat?” bespreekbaar maken. 

 

2. Zorg voor de draagkracht en beleving van collega’s die met lastige emoties worden 
geconfronteerd in zorgprocessen met (vermoeden van) OMB: 

• Tijdens het volledige proces oog hebben voor haalbaarheid en emotionele beleving van 
zorgverleners. 

• Team als klankbord. 
• Bespreekbaar maken basisveiligheid van de betrokken zorgverleners om in de huiskamer te 

komen. 
• Aandacht geven voor zelfreflectie binnen teams: eigen gedachten, visies en handelen in vraag 

durven stellen door bv het organiseren van intervisies . 
• Steunende collega(‘s) aanduiden, kan ook referentiepersoon OMB zijn. 

• Indien nodig, verpleegrondes aanpassen. 
 

3. OMB situaties agenderen en opvolgen 
• Agenderen OMB op patiëntenbesprekingen met respect voor het beroepsgeheim. Fysiek rond 

de tafel kunnen overleggen is bijzonder belangrijk. 
• “Is het wel opgelost?” Belang van casussen op te volgen en niet stil te vallen 

      

4. Deskundigheid bevorderen 
• Coaching en ondersteuning bieden door teamverantwoordelijke en/of referentiepersoon OMB 

of GGZ (emotioneel, praktisch, organisatorisch) 

• Referentiepersoon eventueel mee in de huiskamer uitnodigen 
• Motiveren van zorgverleners om aan vormingen OMB deel te nemen 

• Moreel beraad organiseren om complexe OMB casussen te bespreken 
      

5. Interdisciplinair proces, gedeelde verantwoordelijkheid 
• Initiatief nemen om zorgoverleg / MDO te organiseren (samen met huisarts)  

• Duidelijke afspraken maken rond verantwoordelijkheden en rollen 
• Zoeken naar gedragenheid 
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Vijf aanbevelingen voor de organisatie 
      

1. OMB als belangrijk aandachtsveld behandelen: 
• Aandacht voor sensibilisering van OMB 

• OMB als item van de maand laten verschijnen op EVD of intranet 
• Posters verspreiden met essentie rond omgaan met OMB 

• EVD aanpassen met tools voor herkennen en signaleren van OMB 
• Regionaal protocol, leidraad met stapstenen voor zorgzaam omgaan met OMB  

• Betrokken blijven naar betrokken teams en teamverantwoordelijken die met ingrijpende 
situaties zoals OMB worden geconfronteerd.  

 

2. Het garanderen van een veilig systeem binnen de organisatie om gevoelige informatie 
elektronisch te kunnen delen, bv. in EVD . 

 

3. Faciliteren van een structurele en integrale aanpak van OMB met 
zorgpartners/organisaties 

• Initiatief nemen om structurele samenwerking WGK met andere organisaties te faciliteren 

(CAW, family justice centra, gezinszorg, …). Onderzoeken of de bestaande structuren voldoende 
zijn of een nieuwe structuur nodig is. 

• Juridische ondersteuning bieden, etc.  
• Signalen geven aan overheid m.b.t. aandacht geven rond de problematiek 

• Signalen naar beleid geven rond problematiek zoals bijvoorbeeld stimuleren van beleidsstappen 
in kader van gemandateerde voorzieningen voor OMB (cfr kindermishandeling) 

 

4. Werknemers ondersteunen door te investeren in zorg voor medewerkers: 
• Intervisie/supervisie, ethisch overleg, ... financieel mogelijk maken 

• Netwerk van referentiepersonen OMB binnen de provincies installeren 
• Opleiding voorzien (OMB, verbindend communiceren over gevoelige thema’s zoals seksualiteit, 

OMB) 
• Ondersteunend vormingsmateriaal voorzien (zakboekje met stappenplan aanreiken, RITI, etc.) 

 

5. Aanbieden van protocol met incidentmeldingssysteem integreren + opvolgen en inzetten 
op nazorg  

• OMB registreren op organisatieniveau, maar op betrokken en verstandige wijze, statistieken 
zeggen niet alles. 

  

 

Bijlage in apart document: Theoretisch kader voor het zorgzaam omgaan met 

ouderenmis(be)handeling in de thuiszorg.  
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1. Ouderenmis(be)handeling? 

      

1.1 Definitie en kenmerken 

Om aan een bepaalde problematiek te werken is het belangrijk dat iedereen over hetzelfde spreekt. 

Een eenduidige definitie van ouderenmis(be)handeling is dus aangewezen, maar daarom niet altijd 

even makkelijk. Internationaal gezien wordt meestal de definitie van de Wereldgezondheids-

organisatie (WHO) gebruikt.  

“A single, or repeated act, or lack of appropriate action, occurring within any relationship 

where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an older person“. (WHO, 

2002, pp. 126-127) 

 

In Vlaanderen is er een consensus over de definitie van ouderenmis(be)handeling, gelijkaardig aan de 

definitie van WHO:  

“Onder mis(be)handeling van een oudere persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het 

handelen of niet handelen van ieder die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de 

oudere staat, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychisch en/of 

materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere 

sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid” (Cornijs et al., 1996, p. 

18). 

 

Beide definities omschrijven dus dat er niet noodzakelijk sprake moet zijn van het opzettelijk 

mishandelen van een persoon. In de eerste plaats verwijst ouderenmis(be)handeling naar situaties 

waarin het geweld ten aanzien van ouderen zowel bewust (mishandeling) als onbewust 

(misbehandeling of ‘ontspoorde zorg’) gebeurt (o.a. Callewaert, Moreels & Van der Gucht, 2008; Baker, 

2007). Een situatie waarin een zoon zijn moeder bewust onder druk zet om geld af te geven verschilt 

van een situatie waarin een zoon als mantelzorger optreedt voor zijn moeder en na verloop van tijd 

dit moeilijk kan combineren met het eigen gezin waardoor de zoon veel stress ervaart en dit ertoe leidt 

dat de zoon zijn frustraties op een ongepaste manier uit tegen zijn moeder (onmacht).  

Vervolgens kunnen verschillende verschijningsvormen onderscheiden worden (Collins, 2006; 

Schiamberg & Gans, 2000; WHO, 2002): lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, 

verwaarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik en schending van rechten (zie punt 1.2). Verder 

wordt een opdeling gemaakt tussen actieve (effectief plegen van handelingen, bv. vastbinden aan bed) 

en passieve mis(be)handeling (het nalaten van handelingen, bv. het verzuimen om de oudere eten te 

geven).  
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Ook de vertrouwens- en afhankelijkheidsrelatie tussen de ‘pleger’ en het slachtoffer is kenmerkend 

voor ouderenmis(be)handeling. Er is vaak sprake van afhankelijkheid van de kant van de oudere op 

materieel, financieel, fysiek, psychisch en/of sociaal vlak (Ramkema, 2003).  

Vervolgens treedt er bij ouderenmis(be)handeling schade op bij de oudere: er is sprake van een 

verminderde kwaliteit van leven (Lang et al., 2014), een slechte gezondheid (Fisher et al., 2011), 

suïcidaliteit (Olofsson et al., 2012), en een groter risico op mortaliteit (Dong et al., 2009).  

Tot slot kunnen slachtoffers van ouderenmis(be)handeling getypeerd worden door een aantal 

kwetsbaarheden, bv. op het vlak van gezondheid en psychisch functioneren, beperkte 

zelfredzaamheid, een beperkt sociaal netwerk of financiële moeilijkheden (Bakker et al., 2018; De 

Donder, Delcourt & Verté, 2013). Zorgbehoevende ouderen, in het bijzonder personen met complexe 

afhankelijkheidsbehoeften, lopen vaker dan anderen het risico blootgesteld te worden aan 

mishandeling (Acierno et al., 2010; Fisher et al., 2011; Johannesen & LoGiudice, 2013) (zie 

risicofactoren). 
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1.2 Vormen en signalen 

De WHO (2011) maakt gewag van diverse vormen: fysieke, psychologische, emotionele, seksuele, 

financiële of economische mishandeling. Bepaalde landen, zoals ons land, beschouwen verwaarlozing 

of ‘neglect’ en schending van de rechten als vormen van mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling 

is vaak een verdoken problematiek, wat betekent dat de signalen van ouderenmis(be)handeling heel 

subtiel kunnen zijn.  

 
  

Lichamelijke mis(be)handeling 

Lichamelijke mis(be)handeling omvat alle mogelijke vormen van mis(be)handeling waarbij men de 

oudere lichamelijke letsels berokkent door het stellen of nalaten van handelingen. Dat leidt tot 

uitwendige, zichtbare letsels op het lichaam van de persoon, maar vaak blijf deze vorm onzichtbaar. 

Kleding verbergt vaak de wonden, en ouderen worden sowieso geacht gemakkelijker blauwe plekken 

te krijgen. Hierdoor merkt de omgeving vaak niets op, enkel mensen die een nauw contact hebben 

met de oudere, zoals thuiszorgverleners.  

Voorbeelden  Signalen 
Met het lichaam: slaan, schoppen, 
krabben, knijpen, aan de haren trekken, 
duwen 

Lichamelijk vastgestelde feiten 

Met voorwerpen en ‘attributen’: snijden, 
brandwonden maken, een bad in te koud 
of te warm water 

Schrikreacties bij aanraking 

Met medicatie: drogeren Verwondingen komen niet overeen met verklaring. 
      De oudere of zijn omgeving proberen de verwondingen 

te verbergen. 
      Tijdsinterval tussen verwonding en medische handeling.  
      De frequentie van het aantal verwondingen is hoog. 

 

Lichamelijk
Psychisch
Financieel
Seksueel

Verwaarlozing
Schendeling van rechten 

Actief

Intentioneel
vb. drogeren

Niet-intentioneel
vb. onbewust verkeerde 

medicatie toedienen

Passief

Intentioneel
vb. bewust geen 

medicatie toedienen

Niet-intentioneel
vb. laksheid bij het 

toedienen van medicatie
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Psychische mis(be)handeling 

Psychische mis(be)handeling is elke handeling of nalaten van handelen dat bij de oudere ongewenste 

psychische gevolgen heeft, zoals angst, woede, onmacht, verdriet. Het zelfvertrouwen wordt 

ondermijnd en de oudere krijgt het gevoel een last te zijn voor zijn omgeving. Deze vorm van 

ouderenmis(be)handeling is het moeilijst te detecteren.  

Voorbeelden  Signalen  
Schelden Weinig gevoel voor zelfwaarde bij de oudere 
Dreigen Overmatig angstig of teruggetrokken, beschaamd 
Pesten Grotere veranderingen in gewicht, weggezakte ogen 
Intimideren Depressie 
Treiteren Suïcidaal gedrag 
Vernederen De oudere persoon leeft geïsoleerd 
Zelfgevoel ondermijnen       

 

Financiële en materiële mis(be)handeling 

Financiële en materiële mis(be)handeling is elke handeling of het nalaten van handelen met financiële 

en/of materiële nadelige gevolgen voor de oudere.  

Voorbeelden  Signalen  
Stelen van geld of eigendom. Waardevolle voorwerpen die plots verdwijnen. 
Giften eisen, geld over laten maken op de eigen 
rekening. 

Plotse veranderingen in testament, eigendommen worden 
toegekend aan vrienden/kennissen. 

Toe-eigenen van bezittingen De oudere kan zich plots niets meer veroorloven. 
Misbruik van volmachten Pensioengeld wordt door derde beheerd die nooit rekeningen 

kan aantonen. 
Beloven te betalen, maar dat niet doen.  Documenten laten tekenen door oudere zonder uitleg te geven. 

      

Seksueel misbruik 

We spreken van seksueel misbruik als er sprake is van handelingen waarbij het slachtoffer fysiek is 

betrokken en seksuele handelingen die het slachtoffer moet plegen op zichzelf of iemand anders. 

Seksueel misbruik is een vorm van lichamelijke ouderenmis(be)handeling, maar wordt omwille van de 

specificiteit afzonderlijk geregistreerd.  

Voorbeelden Signalen  
Met lijfelijk contact: ongewenste intimiteiten, aanranding 
en verkrachting.  

Frequent klagen over buikpijn, blaasontstekingen. 

Zonder lijfelijk contact: het onnodig moeten uitkleden, 
seksueel misplaatste opmerkingen of het ongewild naar 
erotische films kijken.  

Moeilijkheden om te stappen of te zitten. 

      Onverklaarbare veranderingen in gedrag. 
      Schichtig gedrag bij aanrakingen. 
      Weigeren zich uit te kleden om gewassen te worden. 
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Verwaarlozing 

Verwaarlozing is het stellen van een handeling of het nalaten van een handeling waardoor de oudere 

niet in zijn basisbehoeften kan voorzien. Hier gaat het om het niet uitvoeren van de verzorging of hulp 

die iemand nodig heeft. Bij actieve verwaarlozing ligt het binnen de bedoeling van de pleger of 

verzorger om te schaden, passieve verwaarlozing ontstaat vaak door een gebrek aan de nodige kennis 

van de verzorging waardoor bepaalde zorgnoden niet worden erkend (onwetendheid of onkunde). Er 

kan ook sprake zijn van zelfverwaarlozing en zolang dit voor de oudere niet levensbedreigend is kan 

de buitenwereld niets anders doen dan zijn leefstijl aanvaarden (Callewaert et al., 2008, p. 22).  

Voorbeelden Signalen  
Niet voor voldoende voedsel of drinken zorgen. De psychische en mentale toestand gaat achteruit sinds 

iemand is komen inwonen. 
Niet voor voldoende persoonlijke of huiselijke 
hygiëne zorgen. 

Verminderde alertheid of oriëntatie 

Niet voldoende medische zorg bieden. De oudere leeft sociaal geïsoleerd. 
Niet voldoende geestelijke zorg bieden. De oudere heeft chronische gezondheidsproblemen. 
Niet voldoende aandacht, liefde en respect bieden. De oudere kan niet vertellen wanneer er nog bezoek is 

geweest. 
Overbelasting van de mantelzorger  
Mantelzorger heeft onvoldoende kennis over 
ziektebeeld. 

 

De mantelzorger hanteert de verkeerde technieken.  
 

Schending van de rechten 

Schending van de rechten verwijst naar al het handelen of niet handelen waardoor de rechten van de 

oudere, zoals het recht op vrijheid, privacy en zelfbeschikking, worden ingeperkt.  

Voorbeelden  Signalen  
Ongevraagd de post lezen of achterhouden. De zorgverlener of familie is betrokken in alle aspecten 

van de besluitvorming voor de oudere. 
Iemand isoleren en geen bezoek/telefoon toelaten. De zorgverlener of familie antwoorden in de plaats van de 

oudere, terwijl de oudere dit zelf nog kan. 
De ouderen geen privacy gunnen en nooit alleen 
laten. 

Er worden voor de oudere dingen verboden, bv enkel 
telefoneren na 19u. 

Iemand onnodig eigen beslissingen onthouden.  Briefwisseling wordt gelezen en beantwoord door de 
pleger. 

      Oudere zit altijd in zijn kamer opgesloten bij aankomst 
van hulpverlener. 

 

Wanneer een oudere het slachtoffer is van verscheidene vormen van geweld spreekt men van 

‘multiple-problem situaties’. Vaak komen bovenstaande vormen van mis(be)handeling samen voor 

en leidt het ene tot het andere (fysiek geweld heeft ook psychologische gevolgen). Voorbeelden zijn: 

fysiek geweld gebruiken indien de oudere geen geld geeft; als oudere geen geld geeft, dreigen niet 

meer op bezoek te komen. 
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2. De deuren zijn vaak gesloten 

      

2.1 Wat zeggen de cijfers? Slechts topje van de ijsberg! 

De verschillende prevalentie-onderzoeken van ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie laten 

enkel het topje van de ijsberg zien. De oorzaken hiervan zijn divers. Ten eerste worden er verschillende 

definities en instrumenten gebruikt om ouderenmis(be)handeling te operationaliseren (De Donder et. 

al., 2011). Ten tweede zijn ouderen overladen door schaamte, schuld en schrik dat hen vervolgens 

tegenhoudt de problematiek bespreekbaar te maken. Ten derde hebben hulverleners niet altijd de 

juiste voelsprieten en competenties om ouderenmis(be)handeling te identificeren en te melden. 

Ondanks dat veel hulpverleners actief zijn in situaties van ouderenmis(be)handeling, blijven tot slot 

veel situaties onder de radar in organisaties doordat een registratiesysteem ontbreekt (Sethi et al., 

2011). Het is dus van groot belang om situaties van ouderenmis(be)handeling te registreren op 

organisatieniveau. In het laatste jaarverslag (2018) pleit het Vlaams Ondersteuningscentrum 

Ouderenmis(be)handeling daarom voor een duidelijke (verplichte) invoering van registratie van 

situaties van OMB. Op basis van verschillende cijfers in Vlaanderen registreert VLOCO jaarlijks alle 

meldingen; in 2018 zijn er in Vlaanderen 444 meldingen van OMB binnen verschillende organisaties 

geregistreerd, in 2017 bedroeg dit 505 gevallen, in 2016 werden 436 meldingen gedaan van OMB 

(VLOCO, 2018; 2019). Deze cijfers geven geen realistisch beeld en zijn een sterke onderschatting van 

de problematiek, juist omdat veel gevallen van OMB nog niet systematisch worden geregistreerd en 

ouderen vaak door schaamte en schrik de stap naar hulp niet durven te zetten.   

Er zijn (inter)nationaal enkele cijfers voorhanden uit zelfrapportagestudies, met ook hier de bedenking 

dat deze cijfers een onderschatting zijn. Uit de meest recente wereldwijde metastudie van Yon et al. 

(2017) blijkt dat 15,7% wereldwijd en 15,5% in Europa slachtoffer is van ouderenmis(be)handeling. In 

het kader van het Europese programma Daphne III werd in 2010 in Oostenrijk, België, Finland, 

Litouwen en Portugal de ‘Prevalence study of abuse and violence against older women’ (AVOW) 

uitgevoerd. In totaal bleek 28,1% van de 2880 bevraagde vrouwen het afgelopen jaar slachtoffer te 

zijn van minstens één vorm van geweld door een bekende (De Donder et al., 2011). Voor België kwam 

dit op 32% (De Donder, Delcourt & Verté, 2013). De vaakst gerapporteerde vorm is emotioneel 

misbruik, gevolgd door financiële mis(be)handeling. Seksuele en fysieke mishandeling worden het 

minst vaak gerapporteerd door ouderen. Uit bovenstaande studie blijkt dat plegers van emotioneel, 

financieel en seksueel misbruik in de meeste gevallen partners zijn, verwaarlozing gebeurt in de 

meerderheid van de gevallen door de kinderen of schoondochter of -zoon (De Donder et al., 2011). 

Het onderzoek toont bovendien aan dat bijna de helft van de slachtoffers nooit over het misbruik praat 

met vrienden of familie, en dit ook niet meldt aan een officiële instantie (De Donder, Delcourt & Verté, 
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2013). Indien slachtoffers er over praten is het in de meeste gevallen met familie of vrienden, op de 

derde plaats komen zorg- en hulpverleners. Vaak komen enkel de zwaarste gevallen (cf. 6,5%), waarin 

de situatie zodanig is geëscaleerd, terecht bij de hulp- en dienstverlening. De zwaarste gevallen zijn 

vaak ook het meest zichtbaar, terwijl het ook interessant zou zijn om ouderen reeds vroeger te 

detecteren in het escalatieproces dat ouderenmis(be)handeling vaak is. Vroegtijdig ingrijpen en 

preventief en laagdrempelig handelen kan ervoor zorgen dat de situatie niet verergert. Om op een 

accurate en juiste manier te detecteren en handelen is het nodig aandacht te hebben voor de 

kenmerken en factoren die het risico op mis(be)handeling vergroten.  

      

2.2 Risico’s op ouderenmis(be)handeling 

Risicofactoren zijn factoren die de kans op ouderenmis(be)handeling vergroten. Factoren kunnen 

grofweg ingedeeld worden in risicofactoren bij de oudere, bij de verzorger/pleger of in de relatie 

oudere-verzorger/pleger. Er is vaak sprake van afhankelijkheid van de kant van de oudere op 

materieel, financieel, fysiek, psychisch en/of sociaal vlak (Ramkema, 2003). Vervolgens treedt er bij 

OMB schade op bij de oudere: er is sprake van een verminderde kwaliteit van leven (Lang et al., 2014), 

een slechte gezondheid (Fisher et al., 2011), suïcidaliteit (Olofsson et al., 2012), en een groter risico op 

mortaliteit (Dong et al., 2009). Tot slot kunnen slachtoffers van OMB getypeerd worden door een 

aantal kwetsbaarheden, bv. op het vlak van gezondheid en psychisch functioneren, beperkte 

zelfredzaamheid, een beperkt sociaal netwerk of financiële moeilijkheden (Bakker et al., 2018; De 

Donder, Delcourt & Verté, 2013). Zorgbehoevende ouderen, in het bijzonder personen met complexe 

afhankelijkheidsbehoeften, lopen vaker dan anderen het risico blootgesteld te worden aan 

mishandeling (Acierno et al., 2010; Fisher et al., 2011; Johannesen & LoGiudice, 2013). Risicofactoren 

kunnen ook toegekend worden aan de pleger/verzorger zoals overbelasting bij de verzorger (onmacht, 

onwetendheid en onkunde), verslaving, ziektebeeld, afhankelijkheid en negatieve jeugdervaringen. 

Ook factoren in de onderlinge relatie tussen slachtoffer en pleger spelen een rol, zoals de 

machtsverschuivingen (‘oudere wordt afhankelijk, het kind verantwoordelijk’), en een 

geweldgeschiedenis binnen het gezin (bv. kindermishandeling in de kindertijd).  

Verschillende theorieën verklaren ouderenmis(be)handeling (Messelis, 2015; Abolfathi Momtaz et al., 

2013), maar gezien het dynamisch en complex karakter van ouderenmis(be)handeling wordt het 

sociaalecologisch model, gebaseerd op het model van Bronfenbrenner (1994), naar voren geschoven. 

Dit model stelt dat factoren op verschillende niveaus (individueel, relationeel, gemeenschap en 

maatschappelijk) interageren met elkaar (Melchiorre et al. 2016) en dat acties ter preventie en 

interventies bijgevolg gericht moeten zijn op het verminderen van de risicofactoren op alle niveaus.  
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2.3 Drempels  

 … voor ouderen, maar ook voor plegers/mantelzorgers 

Ouderenmis(be)handeling is een manifest, veelvoorkomend, maar vaak nog verdoken probleem. 

Vermoedelijk zal met de toenemende vergrijzing, het langer thuis blijven wonen en de groeiende 

nadruk op zelfredzaamheid, OMB toenemen (Bakker, Witkamp & Timmermans, 2018). De meeste 

gevallen van OMB worden namelijk nooit naar buiten gebracht omdat: ouderen er niet over wensen 

te praten, zij overheerst worden door angst en schaamte, omwille van loyaliteitsgevoelens t.a.v. 

verzorger/pleger, ze niemand willen belasten, of bang zijn dat de dader gestraft wordt of ze zelf 

worden opgenomen in een woonzorgcentrum (Ziminski Pickering & Rempusheski 2014; Wydall & Zerk, 

2017; Yan, 2015; Barer, 1997; Mysyuk & Lindenberg, 2015). Tussen de oudere en de plegers bestaat er 

een grote loyaliteit. Ouderen verdragen veel van hun kinderen en willen hen meestal niet in de 

problemen brengen of schade berokkenen. Bovendien is het ook moeilijk om toe te geven dat je door 

je eigen zoon, dochter of partner mishandeld wordt. Veel ouderen schamen zich voor hun situatie of 

voor hun onvermogen iets aan de situatie te veranderen. Iemand die heel zijn leven onafhankelijk is 

geweest, geeft niet graag toe nu afhankelijk, hulpeloos of in iemands macht te zijn. Daarnaast speelt 

angst ook een grote rol in het zwijgen van de oudere. Zij hebben schrik om de pleger (zoon of dochter) 

te verliezen of te kwetsen als ze iets zeggen. De kleinkinderen worden eveneens vaak als 

drukkingsmiddel gebruikt om niets te zeggen. Ook komt het vaak voor dat zij bang zijn voor de reactie 

en represailles van de pleger wanneer deze te weten komt dat de oudere hulp heeft gezocht. Vaak 

leven pleger en slachtoffer immers in hetzelfde huis. Vervolgens zijn sommige ouderen ook niet meer 

bij machte om iets te zeggen. Ouderen met dementie bijvoorbeeld kunnen vaak zelf niet meer 

aangeven dat er problemen zijn. Ook de verzorger/pleger schaamt zich vaak over zijn onvermogen om 

goede zorg te verlenen wat voor hem/haar een drempel is om het te melden. Er is ook het gebrek aan 

kennis over het fenomeen en mogelijke hulpbronnen dat ouderen weerhoudt om het bespreekbaar te 

maken en hulp te zoeken (Yan, 2015). Onderzoek laat zien dat slechts de helft van de (vrouwelijke) 

slachtoffers praat over het misbruik, in de meeste gevallen met familie en vrienden (De Donder, 

Delcourt & Verté, 2013; De Donder & Verté, 2010). Tot slot ervaren ook plegers/verzorgers drempels 

om de problematiek bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld schaamte bij de mantelzorger om zijn 

onvermogen om goede zorg te verlenen.  

 

… voor zorgprofessionals 

Professionals stoten vaak op enkele hindernissen om OMB bespreekbaar te maken en aan te pakken. 

Allereerst is er niet altijd een gestandaardiseerde wijze of handelingsprotocol om met deze 

problematiek om te gaan binnen de organisatie. Ten tweede blijkt zij onvoldoende kennis hebben over 
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het fenomeen om signalen te herkennen (o.a. Newton, 2010; Taylor et al., 2006). Daarnaast schrijven 

sommige hulpverleners bepaalde symptomen soms toe aan een ziektebeeld, zoals dementie (Capezuti, 

2011; Newton, 2010; Wagenaar et al., 2010). Een initiatief om huisartsen te versterken in hun 

handelingsvaardigheden, werd in 2017 genomen door Domus Medica. Zij ontwikkelden een e-learning 

module rond intrafamiliaal geweld (IFG), waar naast kindermishandeling en partnergeweld, ook OMB 

in beeld wordt gebracht. Uit de literatuur komt ook dat er bij hulpverleners sprake kan zijn van 

onwetendheid over hoe te melden, bij welke instanties en onder welke wettelijke voorschriften (Lachs 

& Pillemer, 2004). Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat verpleegkundigen zichzelf vaak niet 

gekwalificeerd genoeg vinden om de oudere te beschermen (Ramsay, 2009). Kennis over hoe en waar 

ze een melding kunnen doen van OMB is essentieel (Corbi et al., 2014). Ten vierde kunnen 

hulpverleners bang zijn om in te grijpen wanneer ze een vermoeden van OMB hebben (Newton, 2010), 

zoals de angst om betrokkenen hiermee te confronteren (Swagerty et al., 1999), angst voor vergelding 

of om aangeklaagd te worden (Lachs & Pillemer, 2004). Ook de bezorgdheid om zich te vergissen en 

het ontbreken van bewijs kan een belemmering zijn (Wagenaar et al., 2010). Er heerst dus een soort 

vorm van handelingsverlegenheid om actie te ondernemen. Een vijfde drempel ligt bij het feit dat 

sommige slachtoffers niet willen dat de mis(be)handeling wordt gerapporteerd, dat hulpverleners o.a. 

omwille van de vertrouwensrelatie ervan weerhoudt om actie te ondernemen (Wagenaar et al., 2010). 

Tot slot kan de beperkte tijd waarover professionals beschikken een belemmering vormen om OMB te 

signaleren (Lachs & Pillemer, 2004). Niet alleen een toename van kennis over het onderwerp is nodig, 

maar ook het ontwikkelen van vaardigheden en attituden om te handelen wanneer dat nodig is. Heel 

wat hulpverleners zijn niet getraind om signalen van geweld op te pikken of om het gesprek hierover 

aan te gaan, en zitten geklemd tussen twee sociale eisen: het waarmaken van hulpverlening in een 

vertrouwensrelatie enerzijds en de plicht in te grijpen als de veiligheid in gevaar is en een optreden 

tegen ontoelaatbaar geweld nodig is. 
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3. Rol van thuisverpleegkundigen  

 

3.1 Belangrijke speler in de herkenning en detectie 

Ondanks de alertheid van zorgprofessionals voor verschillende problematieken in de thuissituatie is 

OMB nog te vaak een blinde vlek in de thuiszorg. Die blinde vlek is vooral te wijden aan het feit dat 

OMB een complexe problematiek is en een escalerend proces kent. OMB detecteren is dus niet 

eenvoudig in een vroege fase, vaak pas zijn de signalen zichtbaar als de situatie dusdanig geëscaleerd 

is dat specifieke hulp- en dienstverlening noodzakelijk is. Vaak duurt het heel lang voor het probleem 

wordt ontdekt, waardoor mensen steeds dieper in dat patroon verzeild geraken. Hoe langer een 

situatie waarin een oudere wordt mis(be)handeld voortduurt, hoe moeilijker het is om de 

mis(be)handeling een halt toe te roepen. Zorgverleners in de thuiszorg staan dus in een unieke positie 

om OMB op te sporen, maar OMB is vaak verdoken waardoor het een moeilijke opgave is een juiste 

inschatting van de situatie te maken. Uit gegevens van VLOCO blijkt dat de meerderheid van de 

melders verpleegkundigen te zijn. Desondanks dat verpleegkundigen de belangrijkste melders zijn van 

OMB, zijn er heel wat verpleegkundigen die geen melding doen. Zo blijkt dat verpleegkundigen enkel 

26% van gekende verdachte situaties effectief melden (Schmeidel, Daly, Rosenbaum, Schmuch & 

Jogerst, 2012). Daarenboven worden signalen vaak niet gezien, of durven ze het niet zien, omdat ze 

het gesprek erover heel moeilijk vinden. Dit en de andere drempels voor zorgprofessionals hierboven 

beschreven wijzen op het belang van (1) sensibilisatie bij thuisverpleegkundigen om alert te zijn voor 

OMB en (2) ervoor te zorgen dat thuisverpleegkundigen risico’s herkennen, erkennen en bespreekbaar 

maken binnen de organisatie én met de betrokkenen (oudere, pleger/verzorger en andere 

stakeholders bv. huisarts). Een vroege screening en detectie is belangrijk. Indien we een synopsis 

maken van onderzoek in de thuiszorg en rekening houden met het socio-ecologisch model hierboven 

beschreven, dan kunnen we stellen dat we hier extra alert moeten zijn voor ouderen met dementie (= 

individueel probleem bij slachtoffer); voor mantelzorgers die lijden aan mentale problemen/alcohol of 

drugsverslaving, die agressief zijn en die financiële problemen hebben (= individuele problemen bij 

pleger); plegers die financieel, emotioneel of qua huisvesting afhankelijk zijn van het slachtoffer (= 

relationele problemen). Daarnaast is sociale isolatie een pijnpunt: ouderen die alleen leven met de 

pleger en waar beiden weinig sociale contacten hebben (= maatschappelijke problemen).  

Er zijn screening en risicotaxatie-instrumenten die kunnen helpen om OMB te detecteren, te 

identificeren (Cohen, 2008) en de bewustwording over OMB als problematiek te verhogen (De Donder 

et al., 2015).  Zo stelt Janssen et al. (2012, p. 231) dat een risico-taxatie-instrument voor screening van 

bijvoorbeeld partnergeweld een instrument is waarmee signalen, waarnemingen en uitkomsten uit 
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eerste gesprekken met cliënten op een objectieve en betrouwenbare manier gewogen kunnen 

worden. Ook in de sfeer van ouderenmis(be)handeling worden risicotaxatie-instrumenten gebruikt.  

In Vlaanderen is door VUB i.s.m. VLOCO een risicotaxatie-instrument ouderemis(be)handeling (RITI) 

ontwikkeld, dat is gebaseerd op signalen en risicofactoren van OMB, die betrekking hebben op de 

oudere zelf, de ‘pleger’ en de context (De Donder et al., 2014). De score geeft aan hoe hoog het risico 

op OMB is: groen (geen risico), geel (laag risico), oranje (matig risico) en rood (hoog risico). Een hoge 

score geeft een indicatie dat er belastende factoren aanwezig zijn of zich zouden kunnen ontwikkelen. 

Deze vragenlijst geeft hulpverleners een beeld hoe groot het risico op OMB is in een bepaalde situatie. 

Dit wil niet automatisch zeggen dat er reeds sprake is van OMB, maar het kan de hulpverlener attent 

maken op mogelijke probleempunten (zoals bijvoorbeeld overbelasting van de mantelzorger). Het 

geeft dus een indicatie dat er in dat gezin belastende factoren aanwezig zijn of zich zouden kunnen 

ontwikkelen. Indien er sprake is van OMB kan het RITI de professional helpen dit vlugger te detecteren 

en kan het in geval van twijfel een bevestiging van het vermoeden betekenen. Op die manier kan de 

professional preventief optreden en samen met de patiënt en zijn omgeving bespreken welke 

mogelijkheden er zijn.  

      

 

3.2 Hulpmiddelen op een rijtje 

In Vlaanderen is er (voor zover bekend) geen uniform (hulp)aanbod voor interventie in situaties van 

OMB. VLOCO en de infolijn 1712 kunnen een eerste advies geven aan hulpverleners en burgers die in 

contact komen met IFG en OMB in het bijzonder. Maar wat indien er nood is aan verdere 

ondersteuning en hulp ter plaatse? In tegenstelling tot Nederland is er in Vlaanderen (en België) geen 

mandaat om direct in te grijpen. Bovendien is de woonplaats van het slachtoffer bepalend voor welke 

vorm van hulp hij/zij krijgt, dit omdat de aanpak regionaal verschillend is. In Nederland wordt er 

gebruik gemaakt van een meldcode met betrekking tot OMB in de thuissituatie. Deze code bevat een 

gerichte aanpak via een vijfstappenplan en helpt medewerkers bij het bieden van verantwoorde zorg. 

De meldcode is verplicht in Nederland en indien men daar beslist om een melding te doen, wordt er 

ook een onderzoek opgestart zoals in Vlaanderen met betrekking tot kindermishandeling (VK). De 

Meldcode is in het leven geroepen om situaties van huiselijk geweld aan te kunnen pakken – ook als 

de direct betrokkenen daar zelf niet om vragen en geeft professionals het recht om – indien nodig, 

zelfs (tijdelijk) zonder medeweten van betrokkenen – een melding van huiselijk geweld te doen. 

Momenteel heeft in Vlaanderen geen enkele organisatie binnen de zorg- en welzijnssector hiertoe een 

mandaat.  
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VLOCO als kenniscentrum rond ouderenmis(be)handeling zet sterk in op het promoten van een 

protocolontwikkeling en een referentiepersoon OMB binnen organisaties en biedt ook vorming en 

training rond deze thematiek i.s.m. erkende vormingsorganisaties in Vlaanderen. Recent werd door 

SEL Waasland (i.s.m. met verschillende partners) een stappenplan ontwikkeld dat professionals en 

organisaties ondersteunt in de aanpak van OMB gaande van preventief handelen, signaleren, 

registreren, selecteren tot een oplossingsgerichte aanpak (zie Debeuckelaere, Martens, Temmerman 

& De Beule, 2018) . 
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4. Ethische uitdagingen: drie op een rij  

 

Zorg- of hulpverleners staan in het omgaan met OMB ook voor ethische uitdagingen. Een dergelijk 

zorgproces wordt door die ethische gelaagdheid (confrontatie met kwetsbaarheid, zoeken naar 

waardigheid, het worstelen met verantwoordelijkheid, machtsverhoudingen) emotioneel belastend.   

De ethische gelaagdheid bij het vermoeden dat de patiënt slachtoffer is van OMB of wanneer dat OMB 

hem of haar wordt toevertrouwd duiden we aan de hand van een voorbeeld.  

“Dhr. Nolf is halfzijdig verlamd na een CVA. De thuisverpleging komt tweemaal per dag langs 

voor verzorging. Hij vertrouwt de thuisverpleegkundige toe dat hij alle rekeningen betaalt van 

zijn zoon en schoondochter bij wie hij inwoont. Zijn zoon en schoondochter zijn zaakvoerders 

van een bedrijf dat op de rand van een faillissement balanceert. Er zijn veel spanningen in huis. 

In gesprekken aan tafel laaien de emoties vaak hoog op. Dhr. Nolf is bang dat wanneer hij die 

rekeningen niet betaalt, hij op straat wordt gezet.”  

 

4.1 Kwetsbaarheid bij verschillende partijen 

Kwetsbaarheid is een complex fenomeen en is op ons allen van toepassing. Kwetsbaarheid wordt pas 

dichtbij, in de context waar de patiënt leeft begrepen, en heeft nood aan een open blik. Wat het 

betekent om kwetsbaar te zijn en welke omgang passend is, staat niet vast (Baart, 2014, 39).  

Als we over kwetsbaarheid spreken, wordt een onderscheid gemaakt tussen frailty en vulnerability. 

Beide begrippen worden in het Nederlands door kwetsbaarheid vertaald. Frailty is op iedereen van 

toepassing omdat we allen sterfelijk zijn, ziek en oud kunnen worden. Mensen kunnen ook kwetsbaar 

worden gemaakt. Dan spreken we over vulnerability die wel beïnvloed kan worden door het gedrag 

van mensen, de woonomgeving, de zorg die iemand wel of niet krijgt (Baart, 2014, 47).  

De verpleegkundige wordt door dit toevertrouwde verhaal van Dhr. Nolf geconfronteerd met een 

patiënt die bijzonder kwetsbaar is. Hij is frail door zijn halfzijdige verlamming waardoor hij niet meer 

in staat is om zelfstandig te wonen. Hij is ook bijzonder kwetsbaar (vulnerable) door de 

afhankelijkheidspositie waarin hij zich bevindt. Er is een risico dat hij financieel wordt uitgebuit en hij 

kan zijn familie en woonst verliezen.  De kwetsbaarheid (in de twee betekenissen) van slachtoffers van 

OMB wordt ook door wetenschappelijk onderzoek beschreven (zie hoger). De vulnerability van 

slachtoffers wordt vergroot als deze niet wordt gezien door de anderen (hulp- en zorgverleners, zijn 

naasten) die bescherming kunnen bieden.  Ook omwille van hun afhankelijkheidspositie, uit schaamte 

of angst, of omdat ‘hij of zij toch mijn zoon of dochter blijft’ blijven slachtoffers doorgaans erg loyaal 

tegenover hun pleger, of ‘vertrouwde andere’ waardoor de mis(be)handeling niet aan het licht komt. 
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Dat is nog meer het geval wanneer het slachtoffer aan dementie lijdt, depressief of sociaal geïsoleerd 

is (Mosqueda, 2016).  

Het is belangrijk om ook de kwetsbaarheid van de pleger/mantelzorger te zien. Aandacht voor de 

kwetsbaarheid van de pleger vormt geen rechtvaardiging voor OMB, maar opent perspectieven in het 

zoeken naar de gepaste aanpak. Psychiater An Haekens geeft aan dat in geval van OMB we niet te snel 

in termen van pleger en slachtoffer mogen denken, maar ons van onderliggende familiedynamieken 

bewust moeten zijn. Dit is noodzakelijk om een genuanceerd beeld te vormen van OMB, zeker wanneer 

het over financiële mis(be)handeling gaat. Uiteraard blijft de veiligheid en integriteit van de oudere 

prioritair en moeten deze bij acuut gevaar worden beschermd (Haekens, 2006, 75). 

Literatuuronderzoek beschrijft ontspoorde zorg door overbelasting van verzorgers als mogelijke 

oorzaak van OMB (zie hoger) Haekens (2006) wijst evenzeer op de rol van complexe 

familiedynamieken die een rol spelen in OMB. Bij de mantelzorgers van Dhr. Nolf zien we de financiële 

onzekerheid door het dreigende faillissement die hen in een socio-economisch kwetsbare positie 

plaatst.  

Ook de betrokken professionele hulp- en zorgverleners bevinden zich in een kwetsbare positie. De 

verpleegkundige wordt geconfronteerd met het lijden van Dhr. Nolf. De verpleegkundige maakt deel 

uit van het zorgend netwerk rond Dhr. Nolf waar vertrouwen cruciaal is, dit gaat over het vertrouwen 

met dhr. Nolf, maar ook met zijn omgeving. Dhr. Nolf vertrouwt de verpleegkundige iets toe. De 

verpleegkundige kan zich bijzonder verantwoordelijk voelen, maar heeft een mandaat van de dhr. Nolf 

nodig om de situatie verder te onderzoeken. Zolang dhr. Nolf geen duidelijke vraag tot hulp stelt, en 

zijn veiligheid niet acuut op het spel staat, krijgt de betrokken hulp- of zorgverlener geen mandaat om 

iets rond OMB te ondernemen. In zo’n geval kan het voor een hulp- of zorgverlener bijzonder moeilijk 

zijn om dhr. Nolf nabij te blijven en hem zorg en ondersteuning te blijven bieden. Ook al plegen hulp- 

en zorgverleners in zo’n geval geen schuldig verzuim vanuit juridisch perspectief, toch kunnen hulp- en 

zorgverleners met een gevoel zitten van te kort te schieten omdat ze vanuit hun deskundige en 

professionele bril de patiënt niet de zorg en ondersteuning kunnen bieden die recht doet aan wat de 

betrokken patiënt nodig heeft. Dat zorgt voor mogelijke negatieve emoties (onmacht, verdriet) die tot 

morele stress kunnen leiden.  

      

4.2 Veiligheid en menswaardigheid 

Omdat mis(be)handeling de waardigheid van de betrokken oudere geweld aandoet en hem of haar 

schade berokkent, zijn waakzaamheid en alertheid geboden. Waardigheid heeft te maken met het 

kunnen leven volgens zijn of haar persoonlijke morele waarden en principes, en waardoor je iemand 
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mag zijn, iemand mag betekenen; waarbij je iemand bent die ertoe doet en waar je niet achteloos aan 

voorbij gaat (van Heijst, A., 2008). 

Alle vormen van ouderenmis(be)handeling doen geweld aan de oudere en dit op de verschillende 

dimensies van iemands mens-zijn.  

“Geweld kent vele vormen. Je kunt de ander neersteken, maar je kunt hem ook op vele andere 

manieren verpletteren, uitsluiten, reduceren, ontkennen, minachten, … Spontaan of overwogen, 

brutaal of langs een omweg, geweld is altijd een ontkenning van de andersheid van de ander, een 

kaakslag in zijn gelaat. Er zijn niet alleen de wreedheden van ons spontane levenselan en het gewicht 

dat we aan onszelf als individu toekennen. In het bijzonder is er ook de vermomde of subtiele 

hooghartigheid waarmee we aan onze objectiveringen, oordelen en vooroordelen vasthouden.” (naar 

Emmanuel Levinas) . 

Het kan gaan over het schenden van de fysieke en/of psychosociale integriteit van een persoon, 

vrijheidsberoving, schending van privacy, financieel misbruik. Je kan stellen dat er expliciete en subtiele 

vormen van geweld zijn. Bij expliciete vormen is het duidelijk dat de persoon slachtoffer is van fysiek 

geweld door duidelijke letsels (gebroken arm, kneuzingen, …). De letsels kunnen duidelijk zijn, maar in 

de praktijk is het verband tussen het letsel en mis(be)handeling niet altijd makkelijk aan te tonen. Een 

persoon die voortdurend wordt gekleineerd, die nooit mee naar buiten mag (‘t is toch beter dat je 

binnen blijft), ‘vergeten’ om incontinentiemateriaal te vervangen, … zijn allemaal voorbeelden van 

subtiele vormen van geweld. Ook in de dynamieken van een gezin kunnen cirkels van geweld optreden 

waar het niet meer duidelijk is wie ‘dader’ en ‘pleger’ is: een oudere vrouw die haar dochter-

mantelzorger voortdurend uitdaagt en verwijt dat ze niet goed voor haar moeder zorgt, haar te pas en 

te onpas opbelt, ook ‘s nacht voor niet-dringende zaken, en waarbij de dochter bijzonder hardhandig 

wordt in het aankleden en verzorgen van haar moeder met blauwe plekken tot gevolg.  

Het verborgene van het geweld, letterlijk, het verbergen van fysieke letsels door kledij of het 

verzwijgen van psychosociaal of financieel misbruik door schaamte, loyaliteit, angst of de 

onmogelijkheid tot het verwoorden van geweld door het slachtoffer (denk aan een persoon in een 

vergevorderd stadium van dementie) … zorgt ervoor dat er niet of te laat wordt ingegrepen in de cirkels 

van geweld zodat mensonwaardige situaties verder gebeuren. Wanneer er te laat wordt ingegrepen, 

kan dit tot onveilige situaties leiden. 

Het feit dat dhr. Nolf de verpleegkundige toevertrouwt dat hij angst heeft om niet langer een plek te 

hebben om te wonen en dat hij mogelijks financieel wordt misbruikt, is een duidelijk knipperlicht dat 

zijn integriteit wordt bedreigd. Ook al is zijn ‘hulpvraag’ nog niet duidelijk, toch brengt hij zijn zorgen 

uit het verborgene door deze met de verpleegkundige te delen. De verpleegkundige kan door met 

aandacht te luisteren en het verhaal ernstig te nemen dhr. Nolf het gevoel te geven dat hij er wel toe 
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doet, dat hij de moeite waard is en het recht heeft op goede zorg, ook al is er nog geen duidelijk 

perspectief voor wat hij/zij verder kan doen.  

      

4.3 Omgaan met ouderenmis(be)handeling, een gedeelde verantwoordelijkheid  

Dat OMB vermeden en bestreden moet worden, staat niet ter discussie. Hoe dit moet gebeuren, is 

veel complexer. De onvermijdelijke vraag rond verantwoordelijkheid komt naar boven:  wanneer mag 

of moet je ingrijpen, wie is verantwoordelijk voor het slachtoffer, wanneer mogen hulp- en 

zorgverleners zich moeien met een gezin, …? Professionele hulpverleners kunnen ook worden verlamd 

door gevoelens van onmacht en een verpletterende verantwoordelijkheid. “Als we niets kunnen of 

mogen doen, dan vrezen we het ergste voor onze patiënt.” In dit advies schuiven we expliciet naar 

voor dat omgaan met OMB een gedeelde verantwoordelijkheid is. De oudere maakt deel uit van een 

netwerk van (zorg)relaties, een netwerk van verantwoordelijkheden. Het gaat niet enkel om de 

verantwoordelijkheden die de verpleegkundige en de patiënt (zoals bij dhr. Nolf) ten opzichte van 

elkaar hebben, maar ook om de verantwoordelijkheden van de anderen binnen het zorgnetwerk: de 

mantelzorgers, de collega’s, de huisarts, de organisatie, de overheid. 

Daarnaast willen we ook niet in de valkuil trappen dat er bij mis(be)handeling veel zorg- en 

hulpverleners worden betrokken, maar dat het onduidelijk wordt wie daadwerkelijk 

verantwoordelijkheid opneemt met weinig concrete verandering voor de betrokken patiënt 

(Maeckelberghe, 2011, 155).  

      

  



Wit-Gele Kruis van Vlaanderen          Commissie Ethiek          Bijlage bij Advies nr. 4         December 2019 

 

19 

 

5. Ethische verantwoordelijkheid reikt verder dan juridische aansprakelijkheid  

 

Vanuit de verantwoordelijkheidsethiek van Levinas worden we door de aanwezigheid van de ander 

waarmee we in relatie staan verantwoordelijk voor elkaar (Burggraeve, 2018). Deze ethische 

verantwoordelijkheid gaat verder dan het juridische ‘aansprakelijk’ zijn. Het komt er niet alleen op aan 

dat men zich houdt aan de wetgeving, het beroepsgeheim, de regels en de normen, het gaat vooral 

om de kwaliteit en betrokkenheid waarmee men zijn taak vervult (Verkerk, 2000). Het is een 

verantwoordelijkheid waarbij de hulp- of zorgverlener zijn/haar kennis en ervaring op een betrokken 

manier inzet om het welzijn van de patiënt te bevorderen. Hierbij doet de hulp- of zorgverlener niet 

alleen wat “moet”, maar engageert zich om “alles” te doen wat in zijn/haar vermogen ligt om de cliënt 

zo goed mogelijk te ondersteunen. 

De verpleegkundige krijgt van Dhr. Nolf nog geen duidelijk mandaat om het vermoeden van OMB 

verder te onderzoeken. Het delen van zijn verborgen probleem met de verpleegkundige, maakt de 

verpleegkundige mee-verantwoordelijk voor de zorg van het welzijn van dhr. Nolf.  

      

5.1 Het appèl: ethisch geraakt worden door de ander 

De verpleegkundige wordt geraakt door het verhaal van dhr. Nolf. De verpleegkundige hoort en 

beluistert het verhaal en het roept haar op om te handelen. Het verhaal, het lijden van dhr. Nolf kan 

de verpleegkundige raken en oproepen om niet zomaar aan de patiënt voorbij te gaan. Vanuit het 

gelaat van dhr. Nolf gaat een appèl uit naar de verpleegkundige. De betrokken zorg- of hulpverlener 

kan door dat appèl het gevoel hebben iets te moeten doen voor de patiënt, al kan dit niet worden 

geforceerd.  

Het appèl dat vanuit het gelaat van de ander uitgaat … wat betekent dit? Het gelaat wordt 

onderscheiden van het gezicht van de ander. Het gezicht van de ander kunnen we herkennen en 

beschrijven door bepaalde kenmerken. We kunnen het gezicht in beeld brengen, observeren en 

diagnosticeren. Bij OMB kunnen we op een deskundige wijze a.h.v. risicotaxatie-instrumenten e.d. de 

problematiek in kaart brengen (zie hoger). De ethische uitdaging ligt erin om ons niet uitsluitend tot 

het ‘gezicht’ van de patiënt te beperken, maar op zoek te blijven gaan naar het zien van het gelaat, 

naar de ontmoeting met de persoon die nooit helemaal gevat kan worden.  

Door het lijden van de patiënt wordt op de hulp- of zorgverlener beroep gedaan. Zorg- of hulpverleners 

“zien” het lijden en worden erdoor in beslag genomen. Dat vormt het ethische fundament van de zorg- 

of hulpverlener. Het omgaan met het lijden en het zoeken naar menswaardige antwoorden is een 

ethische inspiratie voor hulp- en zorgverleners (Gastmans, 2002).  
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5.2 Omgaan met ouderenmis(be)handeling als een gedeelde verantwoordelijkheid  

Zorgethica Margaret Walker beschrijft zorg als een verantwoordelijkheidspraktijk waarin verschillende 

betrokkenen verantwoordelijkheid jegens elkaar en zichzelf dragen in een proces van reageren op 

kwetsbaarheid. Na het optreden van geweld, pijnlijke breuken, een morele fout, is het morele herstel 

een belangrijke menselijke verantwoordelijkheid. Het gaat erover hoe mensen opnieuw in een goede 

relatie met elkaar, binnen een gezin, een gemeenschap verder kunnen leven (Walker, 2006, 6-10). 

Moreel herstel beschrijft ze als “een bewegingsproces van een situatie van verlies en schade naar een 

situatie waarin er een bepaalde vorm van stabiliteit in morele relaties werd herwonnen” (Walker, 

2006, 6). Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: hoe gaan we als zorgteam verder samen op pad, na een 

indringende situatie van OMB? Kunnen we samen werken aan herstel, kunnen we loslaten, het 

vergeven, het een plek geven? 

Bij dhr. Nolf wordt het voor hulp- en zorgverleners een ethische opgave om te zoeken hoe het gezin 

kan worden ondersteund opnieuw verantwoordelijkheid ten op zichte van elkaar te dragen, voor 

elkaar te zorgen.  

De verantwoordelijkheidsethiek van Levinas beschrijft verantwoordelijkheid in drie verschillende 

dimensies (Burggraeve, 2018). 

1) Ik: Verantwoordelijkheid  in de eerste persoon 

Dat is de verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor het eigen bestaan. Het feit dat je leeft, daagt 

je uit om verantwoordelijkheid op te nemen voor je eigen leven. Dat geldt voor iedereen: hulp- 

en zorgverleners, zorgontvangers, naasten. Iedereen draagt een verantwoordelijkheid voor 

zijn of haar eigen leven.  

Het klinkt clichématig, maar hulp- en zorgverleners hebben een verantwoordelijkheid om voor 

zichzelf te zorgen. Zeker in situaties zoals OMB die gepaard gaan met lastige emoties en twijfels 

is zelfzorg erg belangrijk.  Zelfzorg omvat méér dan een goede uitlaatklep voor emoties zoals 

gaan joggen, dansen of een goed gesprek voeren met een vriend. Zelfzorg omvat ook een vorm 

van zelfreflectie en bewustzijn m.b.t. je eigen noden en behoeften en vanuit een bepaalde 

rust, veiligheid en vrijheid te kunnen leven. Voor de betrokken verpleegkundige in het 

zorgproces van dhr. Nolf kan het belangrijk zijn dat hij/zij een vorm van basisveiligheid ervaart 

in het uitoefenen van het verpleegkundig beroep, dat hij/zij zichzelf kan zijn en weet dat er 

erkenning is voor het werk en dat er voor hem/haar door collega’s en de organisatie wordt 

opgekomen als hij/zij in een moeilijke situatie terecht komt. Deze basisveiligheid is nodig om 

ten volle de aandacht aan de patiënt en het onderliggende probleem te kunnen geven en 

vragen te stellen zoals “waarom voelt de patiënt of familie de behoefte om zo te reageren, 
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waar ligt voor hen de moeilijkheid?”, en niet te worden gekrenkt wanneer hij/zij door de 

patiënt of familie wordt bekritiseerd.  

Ook patiënten en hun mantelzorgers dragen een verantwoordelijkheid over hun eigen leven. 

Door ziekte, overbelasting of bepaalde situaties kan het opnemen van die 

verantwoordelijkheid worden beperkt en is er ondersteuning nodig. 

Bij dhr. Nolf kan in vraag worden gesteld in welke mate hij ondersteuning nodig heeft om 

verantwoordelijkheid voor zichzelf op te nemen.  

      

2) Ik en de ander: Verantwoordelijkheid in de tweede persoon 

Dat is de verantwoordelijkheid van mensen voor degenen die ze rechtstreeks ontmoeten, 

waarmee ze verbonden zijn. Door het bestaan en de aanwezigheid van anderen, worden we 

verantwoordelijk om het leven van de ander te erkennen en niet te schaden. Door de andere 

worden we verantwoordelijk voor de andere. De verantwoordelijkheid voor de andere mag de 

verantwoordelijkheid voor zichzelf niet beperken.  

Er zijn verschillend manieren om de verantwoordelijkheid voor de patiënt en zijn omgeving op 

te nemen. Hieronder zoomen we in op enkele belangrijke aspecten van verantwoordelijkheid. 

• Behoedzaam moedig zijn 

Als professionele zorg- of hulpverlener krijg je het vertrouwen van de patiënt en zijn 

omgeving om de zorg te ondersteunen. Zonder dat vertrouwen is een zorgrelatie 

onmogelijk. Dat vertrouwen wordt beschermd door het beroepsgeheim. Bij het 

vermoeden van OMB staat dit vertrouwen onder druk.  

Elk vermoeden van OMB gaat daarom gepaard met een periode van zorgvuldig 

aftasten en vraagt een  bijzondere aanpak waarin behoedzaamheid én moed nodig is. 

De vermoedens van OMB moeten worden onderzocht. Van zodra de vermoedens, na 

zorgvuldig onderzoek, effectief ook feiten worden, dragen betrokken zorg- en 

hulpverleners een belangrijke verantwoordelijkheid om samen naar een 

menswaardige oplossing te zoeken.  

• Deskundige aanpak  

Het volgen van een wetenschappelijk, juridisch en ethisch onderbouwde zorgleidraad 

ondersteunt een deskundige aanpak. Gerichte observaties en het gebruik van 

wetenschappelijk onderbouwde instrumenten van risicotaxatie zijn cruciaal in een 

effectieve aanpak van OMB. Deze instrumenten worden binnen een betrokken 

zorgrelatie gebruikt om gericht OMB te onderzoeken.  



Wit-Gele Kruis van Vlaanderen          Commissie Ethiek          Bijlage bij Advies nr. 4         December 2019 

 

22 

 

Hierbij is het belangrijk om aandacht te blijven hebben voor de patiënt en naasten als 

mensen zodat ze niet herleid worden tot ‘hoopjes problemen’.  

• Gedeelde verantwoordelijkheid 

Een individuele zorg- of hulpverlener kan zich bijzonder verantwoordelijk voelen 

wanneer hem bijvoorbeeld een ‘geheim’ van OMB wordt toevertrouwd. Aangezien de 

menswaardigheid van een patiënt wordt bedreigd (of het vermoeden ervan) is het 

belangrijk dat de betrokken professionele zorgverlener hier niet alleen voor staat. De 

leidinggevende heeft een belangrijke rol in het beluisteren en bijstaan van  de 

betrokken zorgverlener en in het opvolgen van het zorgproces. Dit valt onder het 

gedeelde beroepsgeheim. Samen kan worden beslist welke andere zorg- of 

hulpverleners of deskundigen betrokken kunnen worden in het kader van een 

geïntegreerde aanpak. Het onderzoeken of het aanstellen van een bewindvoerder een 

mogelijkheid vormt, maakt hier deel van uit. 

• Herstel 

In het omgaan met slecht of fout gedrag zoals OMB wordt vaak gedacht in termen van 

‘straf’. Het nadenken over een mogelijk herstel kan een hoopvol perspectief bieden. 

Kunnen de relaties opnieuw worden hersteld of bijgesteld? Zeker in het geval van 

overbelasting van de mantelzorger en ontspoorde zorg kan samen worden gezocht 

hoe opnieuw aan vertrouwen kan worden gewerkt. Die weg is voor iedereen anders. 

Het gaat over het bijstellen van verwachtingen en over de moed om hierover met 

elkaar en met zorgverleners te praten. Herstellen, bijstellen vraagt tijd en ruimte, 

zowel voor patiënten en hun naasten, maar ook voor professionele zorgverleners om 

de nodige nabijheid te bieden. 

 

3) Ik en het: Verantwoordelijkheid in de derde persoon 

Dat is de verantwoordelijkheid van mensen voor degenen die ze niet rechtstreeks ontmoeten, 

dat gaat over het organisatieniveau, en over het niveau van de samenleving, in de wereld. 

Mensen nemen deze verantwoordelijkheid op door het streven naar rechtvaardigheid. Ze 

kunnen beleidsmakers wijzen op hun verantwoordelijkheid voor rechtvaardige structuren, 

voor een rechtvaardig beleid. In dit advies willen we ook de verantwoordelijkheid op 

beleidsniveau in het omgaan met OMB benadrukken. De verantwoordelijkheid van de 

zorgorganisatie bestaat in de eerste plaats om hun medewerkers een veilig kader te bieden 

waarin ze kunnen werken en waarbinnen ze hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen naar 

patiënten.  
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Het zorgbeleid kan een duidelijk zorgpad met hulplijnen aanbieden dat zorgteams steun en 

structuur geeft bij het omgaan met OMB. Zo’n zorgpad geeft ook ruimte voor begeleiding van 

zorgteams in het emotioneel omgaan met OMB, bijvoorbeeld door intervisies. Het zorgbeleid 

draagt ook verantwoordelijkheid in het leveren van inspanningen leveren voor het bevorderen 

van samenwerking tussen verschillende partners zodat een geïntegreerde aanpak mogelijk 

wordt. 

  

 

5.3 Grenzen aan verantwoordelijkheid?  

Men kan zich ook de vraag stellen of er grenzen zijn aan de verantwoordelijkheid van professionele 

zorgverleners. Dhr. Nolf kan bijvoorbeeld aangeven aan de verpleegkundige dat hij voorlopig niets aan  

de situatie wil veranderen, dat hij het zijn zoon niet nog lastiger wil maken. Wat betekent dit dan voo 

haar verantwoordelijkheid?  

Prof. Chris Gastmans wijst op twee belangrijke voorwaarden voor het dragen van een ethische 

verantwoordelijkheid. 

(1) Je bent verantwoordelijk voor een handeling als je die zelf hebt veroorzaakt. 

(2) Je bent verantwoordelijk als het handelen is gebeurd uit eigen vrije wil en op basis van het 

eigen inzicht. 

Met andere woorden ben je ethisch verantwoordelijk wanneer je anders had kunnen handelen als dat 

je had kunnen kiezen. Wanneer je geen vrije keuze hebt m.b.t. jouw handelen, ben je bijgevolg niet 

ethisch verantwoordelijk. De context kan het vrije handelen belemmeren (zoals bijvoorbeeld: geen 

juridisch ondersteunend kader ter beschikking hebben, zich in een afhankelijke positie bevinden t.o.v. 

de huisarts, mantelzorger).  

Concreet betekent het dat de verpleegkundige verder verantwoordelijk blijft voor de zorg van dhr. 

Nolf, om waakzaam te blijven voor mogelijke signalen van OMB, en in geval dat dhr. Nolf aangeeft iets 

aan de situatie te willen veranderen hem hierin bij te staan. In het geval dat zijn veiligheid en 

menswaardigheid wordt bedreigd, draagt de verpleegkundige een belangrijke verantwoordelijkheid 

i.f.v. meldingsplicht.    

Zeker wanneer het gaat over situaties van ‘ontspoorde zorg’ (bij overbelasting mantelzorgers) dragen 

professionele zorgverleners een verantwoordelijkheid om mee te zoeken hoe een veilig kader kan 

worden gecreëerd voor het gezin. Belangrijk hierin is het zoeken naar aanvaardbare afspraken 

waarbinnen de patiënt en zijn mantelzorger hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Voor de 

professionele hulpverlener kan een houding van ‘bemoeizorg’ hierin belangrijk zijn. Dat betekent dat 

men volop inzet op het opwekken van vertrouwen, het opbouwen van relaties en het langzaam 
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toeleiden naar meer ondersteuning (verwijzen naar ethisch advies van Axel over bemoeizorg). De 

grenzen waarover voortdurende reflectie nodig is, op individueel en op  teamniveau zijn: in welke mate 

wordt de veiligheid & menswaardigheid van de cliënt en zijn mantelzorger voldoende beschermd, hoe 

houden de betrokken zorgverleners het vol om ondersteuning te blijven bieden?    

      

5.4 Bewust omgaan met machtsverhoudingen 

Zorg speelt zich af in de ontmoeting tussen mensen. De aanwezige kwetsbaarheid in elke zorgrelatie 

(zie hoger) en het feit dat zorgrelaties altijd asymmetrisch zijn (er is iemand die zorg geeft en iemand 

die zorg ontvangt) betekent dat binnen zorgsituaties altijd machtsverhoudingen spelen. Aangezien we 

bij OMB te maken hebben met geweld is het reflecteren over machtsverhoudingen uitermate 

belangrijk. Het is duidelijk dat bij OMB de machtsverhoudingen ontspoord zijn.  

Grypdonck et al. (2018) wijzen op het belang van basisveiligheid en erkenning als belangrijke 

voorwaarden om de machtsrelatie te overstijgen. Dit biedt perspectieven om toegang te vinden tot de 

vermoedelijke pleger/mantelzorger van OMB. Kijk naar de situatie van dhr. Nolf: Wanneer de 

financiële toestand van zijn zoon terug onder controle zou zijn, biedt dit welllicht meer kansen tot het 

versterken van een goede mantelzorgrelatie.  In situaties van ontspoorde zorg biedt erkenning voor 

de positie en de zorgzwaarte voor de pleger/mantelzorger een belangrijke stap in het verder zoeken 

naar een gepaste zorgomkadering.  

Daarnaast is het ook van belang dat professionele zorgverleners zich veilig en erkend voelen in hun 

team om een goede zorgverlener te zijn en bewust te blijven reflecteren over macht binnen 

zorgrelaties.  

Haekens (2006) wijst evenzeer op de rol van complexe familiedynamieken die een rol spelen in OMB. 

Omwille van kwetsuren in het verleden (bv. verleden van misbruik of verwaarlozing)  kan een dochter 

het moeilijk opbrengen om haar zorgbehoevende ouders te verzorgen.  Als kind ontvang je wellicht 

meer dan dat je geeft als je jong bent en veel zorg nodig hebt. Als je ouders zorg nodig hebben, krijg je 

een omgekeerde asymmetrie, dan geven de kinderen zorg aan de ouders. Het is niet altijd makkelijk 

te achterhalen welke verwachtingen er spelen tussen ouders en kinderen. Wordt er verwacht dat 

kinderen ‘symmetrisch’ terugbetalen voor wat de ouders vroeger voor hen hebben gedaan? Zijn er 

nog ‘openstaande’ rekeningen die nog vereffend moeten worden in het opmaken van de zorgbalans? 

Speelt geld een rol in het proces van ‘erkenning’? Kan het opeisen, het wegnemen of afdwingen van 

geld een manier zijn op de ‘openstaande rekeningen’ te vereffenen?  Dat is een bijzonder complex 

proces dat je als zorgverlener wellicht nooit echt kan achterhalen. Het is van belang om in het 

achterhoofd te houden dat er meer op de achtergrond kan meespelen dan wat we op de voorgrond 

kunnen observeren.   
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Er zijn ook subtielere vormen van machtsgebruik, al dan niet bewust of onbewust, zoals iemand 

dwingen om te eten, of te weinig frequent incontinentiemateriaal verschonen … Dat pleit opnieuw  – 

we vallen in herhaling –  voor het belang van systematisch te reflecteren over wat we doen.  
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6. Juridische uitdagingen  

 

Overzicht juridische begrippen 

6.1 Beroepsgeheim en Discretieplicht 

6.2 Wanneer KAN / MOET je zwijgen en wanneer MOET / KAN je spreken? 

6.3 Welke is je aansprakelijkheid? 

a. Bij schending discretieplicht 

b. Bij schending beroepsgeheim  

c. Bij schuldig verzuim ( noodsituaties )  

6.4 Bewindvoering  

 

 

Ter inleiding  

(uit Beroepsgeheim en Hulpverlening Luc Baetens VZW Emmaüs) 

Het beroepsgeheim is een complex gegeven dat moeilijk te vatten is in regels die een antwoord geven 

op alle vragen uit de praktijk. De hulpverlener moet elke concrete situatie inschatten, aanpakken met 

gezond verstand en  toetsen aan volgend uitgangspunt:  

• het beroepsgeheim bestaat in het belang van de patiënt en van de volksgezondheid, 

• het beschermt de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en patiënt en 

• is noodzakelijk voor het slagen van de hulpverlening. 

 

De rechtbank zal in geval van geschil een abstracte vergelijking maken met het gedrag dat men mag 

verwachten van een “zorgvuldig hulpverlener”. 

De rechtspraak is de laatste jaren versoepeld. Terwijl het beroepsgeheim vroeger een absolute norm 

was, die streng en consequent moest gelden, neemt men thans aan dat het om een functioneel begrip 

gaat, dat met de nodige flexibiliteit benaderd moet worden. 

Het beroepsgeheim moet geïnterpreteerd worden met inachtname van het doel waarvoor het werd 

ingesteld, namelijk de bescherming van de geheimgerechtigde en van de patiënt in het bijzonder. 

Verder zien we dat het beroepsgeheim onder druk staat omwille van complexere multidisciplinaire 

welzijnsrelaties, familiaal geweld, maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en terrorisme.   

De geheimhouder heeft dus een eigen appreciatieruimte. 

• In levensgevaarlijke situaties zal men informatie moeten doorgeven als dat noodzakelijk is om 

het gevaar te doen stoppen 
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• In minder vanzelfsprekende situaties zal de geheimhouder zelf moeten afwegen hoe ernstig 

en acuut het gevaar is en welke andere mogelijkheden er zijn buiten het doorbreken van het 

beroepsgeheim. 

 

 

6.1 Beroepsgeheim en discretieplicht ( begrippen ) 

 

BEROEPSGEHEIM 

Art. 458 Sw. stelt :  

“ Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere 

personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 

toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat ze worden geroepen om in rechte of voor 

een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen 

verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot 

zes maanden en een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro. “ 

Het weze opgemerkt  dat de opsomming van artikel 458bis Sw. niet-limitatief is. Zo ook hebben 

kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici, de ambulanciers en  zorgkundigen beroepsgeheim 

als zij “noodzakelijke vertrouwenspersoon” zijn voor de patiënt.  

Dit artikel heeft een algemene en absolute draagwijdte en moet  zonder onderscheid toegepast 

worden op iedereen die een vertrouwensfunctie vervult, op al wie op grond van de wet, traditie of 

gewoonte noodgedwongen houder is van geheimen die hem zijn toevertrouwd. Het gaat hier m.a.w. 

om een zwijgplicht verbonden aan een vertrouwensrelatie. 

Het beroepsgeheim blijft bestaan ook nadat  de vertrouwensrelatie beëindigd is of  de 

arbeidsovereenkomst afgelopen is. 

Wat is geheim?  

• Het moet gaan over een geheim en niet over dingen die algemeen bekend zijn. 

• Het betreft vertrouwelijke informatie dat je toevertrouwd werd of dat je zelf vaststelde 

• Je  bekwam de informatie vanuit  je speciale positie,  je 'staat of beroep'. 

 

Je  schendt het beroepsgeheim en bent strafbaar wanneer je : 

• opzettelijk geheimen bekendmaakt aan derden, 

• ook zonder de bedoeling iemand schade of nadeel te berokkenen. 

• De wijze waarop een geheim kenbaar wordt gemaakt, is zonder belang. 
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DISCRETIEPLICHT 

Discretieplicht is de verplichting om bij het uitoefenen van zijn functie geen vertrouwelijke gegevens 

vrij te geven aan anderen dan aan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen. 

De essentie van discretieplicht is dat je informatie niet ten persoonlijke titel krijgt; m.a.w. als je 

persoonlijke aangelegenheden te weten komt, is dit in naam en via de dienst waarvoor je werkt, je 

verneemt ze dus buiten elke vertrouwensrelatie om.  ( vb. je verneemt dat je patiënt de broer / zus is 

van een bekende figuur )  

Discretieplicht is gebaseerd op een wettelijke, een disciplinaire en of een contractuele verplichting om 

persoonlijke aangelegenheden, die je in naam of via de dienst (en dus niet in een vertrouwensrelatie) 

bekomt niet vrij te geven/niet mee te delen aan anderen dan aan diegenen die gerechtigd zijn er kennis 

van te nemen. 

Het grootste verschil met het beroepsgeheim is dat discretieplicht in de eerste plaats is ingesteld in 

het belang van de organisatie waarvoor je werkt. Het is vooral een bescherming voor het niet 

doorgeven van gegevens buiten de organisatie.  Binnen de organisatie geldt het verbod van doorgeven 

van informatie niet t.a.v. collega’s of je hiërarchisch overste, voor zover dit beperkt wordt tot wat 

“need to  know ” is en niet “ nice to know “. 

Overigens geldt discretieplicht niet alleen ten aanzien van gegevens met betrekking tot hulpvragers 

maar het kan ook gaan over persoonlijke informatie van medewerkers of over de werking van de 

organisatie.  

Voorbeeld : 

In je team loopt het niet zo goed. Er bestaan meningsverschillen over de wijze van aanpak van ezen 

probleem.  Je voelt je miskent. Op een overleg met andere hulpverleners vertel je tijdens de 

koffiepauze aan enkele collega’s van andere diensten over dit meningsverschil. Dit is een inbreuk tegen 

de discretieplicht. 
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6.2 Wanneer KAN / MOET je zwijgen en wanneer MOET / KAN je spreken? 

Men onderscheidt vier begrippen :  

Zwijgplicht    : men heeft de plicht om te zwijgen  

Zwijgrecht    : men heeft het recht om te zwijgen  

Spreekplicht : men heeft de plicht om te spreken   

Spreekrecht : men heeft het recht om te spreken   

 

 

6.2.1 Zwijgplicht 

Het principe is zwijgplicht. Om de zwijgplicht te mogen doorbreken, moet men vallen onder één van 

de (wettelijke) uitzonderingen.  

 

 

6.2.2 Zwijgrecht / spreekrecht  

Je kan je beroepsgeheim doorbreken (spreekrecht) in de volgende gevallen, maar je hebt het recht om 

je te beroepen op je zwijgrecht. 

 

1) Getuigenis in rechte  

Voor alle duidelijkheid : dit is een getuigenis afgelegd voor een rechter (dus niet aan een 

politieagent, niet aan een parketmagistraat). Men wordt opgeroepen voor de rechtbank of voor 

de onderzoeksrechter. 

Word je geroepen om getuigenis af te leggen voor een parlementaire onderzoekscommissie of een 

rechter ( burgerlijke rechter – strafrechter – onderzoeksrechter), dan heb je de keuze tussen je 

recht om te zwijgen en je recht om te spreken, in geen van beide gevallen kan je strafrechtelijk 

worden vervolgd. ( art 929 Ger. WB ) 

 

2) Het meedelen van patiëntendossier of medische attesten. 

Een rechter kan – wanneer er gewichtige en bepaalde met elkaar in overeenstemming zijnde 

vermoedens bestaan dat een partij een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een 

terzake dienend feit -  bevelen dat dit stuk (eventueel een eensluidend verklaard afschrift) wordt 

overgemaakt ( art 877 Ger Wb ). 

Is te vergelijken met een getuigenis in rechte. Men kan zich beroepen op zijn zwijgrecht.  
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3) Toestemming van de cliënt  

Ondanks de toestemming van de cliënt om vertrouwelijke informatie met derden te delen,  kan de 

hulpverlener zich  beroepen op zijn zwijgrecht om de cliënt tegen zichzelf te beschermen.  

Maar : het zich beroepen op zijn zwijgrecht mag niet tot gevolg hebben dat de belangen van de 

patiënt erdoor worden  geschaad. 

 

4) Art. 458bis SW / Bescherming minderjarigen en kwetsbare personen- partnergeweld  

Artikel 458bis van het Strafwetboek stelt uitdrukkelijk dat wie uit hoofde van zijn staat of beroep 

houder is van geheimen en die hierdoor kennis heeft van een bepaald misdrijf gepleegd op een 

minderjarige of op een persoon die kwetsbaar, dit misdrijf kan ter kennis brengen van de procureur 

des Konings.  

Het misdrijf moet al gepleegd zijn; enkel een risico daarop is niet voldoende. Om een louter 

‘preventieve’ aangifte te kunnen doen, moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de 

noodtoestand of de hulpverleningsplicht vervat in artikel 422bis Sw. (schuldig hulpverzuim). 

Dat spreekrecht geldt ook wanneer de feiten gepleegd werden ten aanzien van volwassenen die 

kwetsbaar zijn ten gevolge van hun leeftijd (bv. hulpbehoevende ouderen), zwangerschap, een 

ziekte of een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid en wanneer men kennis krijgt 

van partnergeweld. 

Het gaat om o.a. volgende misdrijven :  aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, opzettelijk 

toebrengen van lichamelijk letsel, doodslag, kindermishandeling, kinderverwaarlozing. 

De kennisgeving aan de procureur is mogelijk in volgende gevallen:  

• hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische 

integriteit van de minderjarige of de kwetsbare persoon en de hulpverlener deze 

integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen  

• hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere 

minderjarigen of kwetsbare personen het slachtoffer worden van de vermelde 

misdrijven en de hulpverlener deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan 

beschermen.  

Opgelet : daarnaast blijft evenwel het principe inhoudende de verplichting om een persoon die 

zich in groot gevaar bevindt te helpen bestaan. ( art 422 bis SW  schuldig verzuim )   
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6.2.3 Spreekplicht.  

Enkel in uitzonderlijke gevallen geldt daadwerkelijk een meldplicht voor de hulpverlener. Zijn de 

voorwaarden vervuld, dan moet de hulpverlener informatie bekendmaken.  

In uitzonderlijke gevallen kan een hulpverlener op geen enkele andere wijze hulp bieden, dan door 

middel van een melding aan politie en/of justitie. In die hypothese houdt het misdrijf van schuldig 

hulpverzuim een daadwerkelijke meldplicht in. 

1) Persoon in nood : noodtoestand 

Wie zijn beroepsgeheim doorbreekt omdat dit de enige mogelijkheid is om een persoon in nood 

te helpen, of om verdere ernstige misdrijven op minderjarigen of kwetsbare personen te beletten, 

zal dus niet strafbaar zijn.  

Immers waar er sprake is van een acuut en reëel gevaar voor het leven of de gezondheid van 

anderen houdt dit een rechtvaardigingsgrond in om het beroepsgeheim te schenden. ¨Principe 

van nood breekt wet. 

Het doorbreken van het beroepsgeheim moet noodzakelijk zijn en de enige manier om de 

bescherming van de integriteit of de veiligheid te garanderen. De hulpverlener moet m.a.w. 

redelijkerwijze geen andere mogelijkheid hebben dan het doorbreken van het  

Omgekeerd, als men niet spreekt, kan er sprake zijn van schuldig verzuim. 

Immers artikel 422bis Sw. verplicht elke burger verplicht om hulp te verlenen aan personen die in 

groot gevaar verkeren (schuldig verzuim – zie verder). Het conflict tussen zwijgplicht en 

hulpverleningsplicht zal door een afweging van belangen geval per geval moeten worden opgelost.  

Hulp dient verleend door de hulpverlener, volstaat dit niet dan dient men beroep te doen op een 

geschikte derde. Vindt men geen passende oplossing dan kan/is een melding aan politie of justitie 

noodzakelijk.  Eenieder die ondanks zijn zwijgplicht een derde (politie, enz.)  informeert omdat dit 

de enige mogelijkheid is om een noodsituatie te verhelpen, kan zich beroepen op de figuur van 

noodtoestand. 

 

2) Als getuige : 

Art. 30. SV  Ieder die getuige is geweest van een aanslag, hetzij tegen de openbare veiligheid, hetzij 

op iemands leven of eigendom, is eveneens verplicht daarvan bericht te geven aan de procureur 

des Konings, hetzij van de plaats van de misdaad of van het wanbedrijf, hetzij van de plaats waar 

de verdachte kan worden gevonden. 

De aangifteplicht vervat in artikel 30 Sv. is in de eerste plaats een morele plicht, het nalaten van 

deze verplichting wordt niet strafrechtelijk beteugeld. Waar dit niet strafrechtelijk wordt 

beteugeld, wordt dit als argument gebruikt om te stellen dat het beroepsgeheim primeert.    
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Of de hulpverlener er nu voor kiest om zijn beroepsgeheim te doorbreken en aangifte te doen of 

niet, indien hij ervan op de hoogte is dat personen ernstig en reëel gevaar lopen door toedracht 

van zijn cliënt, zal hij in elk geval moeten handelen en iets moeten ondernemen om het gevaar te 

stoppen. Anders maakt hij zich schuldig aan het misdrijf 'schuldig hulpverzuim' (art. 422bis Sw.). 

 

 

6.2.4 Spreekrecht  

Wanneer heeft men – ondanks zijn beroepsgeheim – het recht om te spreken? 

1) Recht op verdediging 

Je mag je beroepsgeheim doorbreken om jezelf in rechte te verdedigen, bijvoorbeeld wanneer je 

wordt gedagvaard wegens een vermeende professionele fout.   

 

2) Toestemming van de cliënt  

De hulpverlener die op verzoek of met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt vertrouwelijke 

informatie doorgeeft aan derden, pleegt geen misdrijf.   

 

 

3) Cliënt is slachtoffer 

Een hulpverlener kan aangifte doen – aan de gerechtelijke overheid - van een misdrijf waarvan zijn 

cliënt het slachtoffer is geworden. 

Immers het beroepsgeheim heeft niet als doel de bestraffing te verhinderen van de dader van het 

misdrijf waarvan de patiënt het slachtoffer is geweest. 

Aan een volwassen cliënt vraagt men eerst om zelf de politie of het gerecht te informeren. 

Indien de cliënt de feiten waarvan hij het slachtoffer is niet wil onthullen, moet de hulpverlener 

bijzonder voorzichtig blijven. Bij het afwegen van de aanwezige belangen moet hij aandacht 

hebben voor de schadelijke gevolgen die de onthulling zou kunnen hebben voor zijn patiënt.  

 

4) Overleg ter preventie van geweld ( art 458ter Sw.) 

Doorbreken van het beroeps geheim in het kader van een overleg. Dit overleg kan uitsluitend 

worden georganiseerd, hetzij met het oog op de bescherming van de fysieke en psychische 

integriteit van de persoon of van derden, hetzij ter voorkoming van terroristische misdrijven of van 

misdrijven gepleegd in het raam van een criminele organisatie.  

De wettelijke bepaling of de gemotiveerde toestemming van de procureur des Konings bepalen 

wie aan het overleg kan deelnemen, met welke finaliteit en volgens welke modaliteiten het overleg 
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zal plaatsvinden. De deelnemers zijn tot geheimhouding verplicht wat betreft de tijdens het 

overleg meegedeelde geheimen, bij doorbreken van deze geheimhouding valt men terug op art 

458 SW (beroepsgeheim ). 

De geheimen die tijdens dit overleg worden meegedeeld, kunnen slechts aanleiding geven tot de 

strafrechtelijke vervolging van de misdrijven waarvoor het overleg werd georganiseerd.  

 

5) Begrip : schuldig verzuim ( sedert 1961 art 422bis SW ) 

Vóór deze wetsbepaling sprak men over wat als een morele verplichting werd aanzien, nl. de plicht 

een mens in nood hulp te verlenen. 

 

Thans is het zo dat 

“ … wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot 

gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is 

beschreven door diegene die zijn hulp inroepen….. “, 

Groot gevaar  : 

Er moet sprake zijn van een ernstig, reëel en actueel gevaar. Er is niet vereist dat de persoon in 

levensgevaar verkeert. Met ‘groot gevaar’ wordt een toestand bedoeld waarbij iemands fysieke of 

psychische integriteit, iemands veiligheid, vrijheid of eerbaarheid ernstig wordt aangetast. 

 

Verzuim om hulp te verlenen of te verschaffen  

Een hulpverlener moet in beginsel zelf hulp verlenen. Als dat niet volstaat, moet in eerste instantie 

een beroep worden gedaan op een geschikte derde – wat dus meteen een doorbreken van het 

beroepsgeheim inhoudt. Deze ‘geschikte derde’ moet in eerste instantie worden gezocht binnen 

de hulpverlening. Enkel als binnen de hulpverlening geen passende oplossing kan worden 

gevonden, kan een melding aan politie of justitie noodzakelijk zijn om de hulpverleningsplicht te 

vervullen. 

 

Bewust niet handelen  

Schuldig hulpverzuim is een opzettelijk misdrijf. Een hulpverlener moet ‘wetens en willens’ nalaten 

hulp te bieden.  

 

Zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen  

De verplichting om hulp te bieden, geldt enkel als de hulpverlener kan helpen zonder ernstig 

gevaar voor zichzelf of voor anderen. 
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6.2.5 Hulp bij beslissing al/niet doorbreken van het beroepsgeheim 

Vraagt u zich af of u in uw situatie het beroepsgeheim kunt doorbreken? 

Sta dan steeds stil bij de volgende vragen. Deze kunnen u helpen om uw denkproces vorm te geven en 

een beslissing te nemen. 

• Is een oplossing binnen de vertrouwensrelatie met de cliënt echt niet mogelijk? 

• Welke opties zijn er en wat hebt u reeds geprobeerd? 

• Hebt u van gedachten gewisseld met andere personen? Wat denken zij over de situatie? 

• Houd bij overleg met derden steeds het beroepsgeheim in het achterhoofd. Bespreek de casus 

zonder de identiteit van de betrokkene bekend te maken, zowel expliciet als via informatie 

waaruit de identiteit indirect kan worden afgeleid. De situatie is uiteraard anders indien u zich 

op een van de uitzonderingen op het beroepsgeheim kunt beroepen. 

• Hebt u met de cliënt hierover gesproken? Wat is zijn standpunt? 

• Waarom is het noodzakelijk dat de informatie met een derde wordt gedeeld? 

• Kan de cliënt worden gemotiveerd om zelf de feiten aan te geven of om af te zien van zijn 

voornemen om schade te berokkenen? 

• Wie is de meest aangewezen persoon om in te lichten? 

• Is een van de wettelijke uitzonderingen op het beroepsgeheim van toepassing? Hebt u alle 

voorwaarden overlopen? 

 

 

 

6.3 Aansprakelijkheid  

 

1) Schending van het beroepsgeheim is een misdrijf en wordt strafrechtelijk beteugeld, het kan even 

goed aanleiding geven tot schadevergoeding. 

2) Schuldig verzuim is een misdrijf en wordt strafrechtelijk beteugeld. 

3) Schending van de discretieplicht heeft geen strafsancties als gevolg, maar kan wel aanleiding geven 

tot een vordering in schadevergoeding tegen de instelling en een tuchtsanctie tegen de werknemer.  

 

Voorbeelden: 

De medische vaststellingen met betrekking tot de toestand van een mishandeld kind waarvan 

een arts kennis heeft via een confrater vallen onder het medisch geheim, waarvan de 

schending wordt bestraft door art. 458 Sw. 

Het medisch geheim is echter niet absoluut en strekt tot bescherming van de patiënt. 
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De schending van het beroepsgeheim door een arts kan worden gerechtvaardigd door de 

noodtoestand wanneer de bodemrechter, op grond van de feitelijke omstandigheden, 

opwerpt dat deze arts, gelet op de respectieve waarde van de conflicterende rechten en gelet 

op de dreiging van een ernstig kwaad voor anderen, redenen had om te oordelen dat hem ter 

vrijwaring van een hoger belang, dat hij verplicht of gerechtigd was vóór alle andere te 

beschermen, geen andere weg openstond dan de feiten te plegen die hem worden verweten. 

Art. 458bis Sw. kan geen toepassing vinden in het geval van een arts die het minderjarige 

slachtoffer van mishandeling niet heeft onderzocht, noch door het slachtoffer in vertrouwen 

werd genomen. De noodtoestand kan echter een schending van het beroepsgeheim 

rechtvaardigen wanneer de arts de feiten heeft gemeld aan de gerechtelijke overheden met 

het oog op de vrijwaring van de fysieke of mentale integriteit van de minderjarige. Bergen (3e 

k.) 19 november 2008 T.Gez. 2009-10, afl. 1, 19, noot COLETTE-BASECQZ, N. 

 

Als een koppel naar de raadpleging van een arts gaat om een oplossing te vinden voor hun 

problemen als koppel, dient men in aanmerking te nemen dat de arts de therapeut van elk van 

de partijen was. De vaststellingen die hij hierbij deed, zijn gedekt door het medisch geheim. 

Een attest met betrekking tot de gezondheidstoestand van de echtgenoot dat meegedeeld 

werd aan de advocaat van de echtgenote, ook al was het om de gerechtelijke procedure te 

versnellen, vormt een schending van het medisch geheim. De drijfveer van deze schending is 

inderdaad onbelangrijk. (Art. 458 Sw.). Corr. Luik (12e k.) 28 april 2011 JLMB 2012, afl. 32, 1538 

en http://jlmbi.larcier.be/  (18 oktober 2012) 

 

De feiten.  

Een psychiater begeleidt een patiënt die zware emotionele invloed uitoefent op zijn ex-partner 

en komt in dit kader een aantal onrustwekkende feiten te weten.  Zo bekent de patiënt dat hij 

tussen 15 en 20 keer geneesmiddelen in de koffie van zijn zwangere ex-partner heeft gedaan 

om zo een miskraam uit te lokken. De psychiater besluit om deze feiten aan te geven bij de 

bevoegde instanties. 

Er wordt een gerechtelijk onderzoek opgestart naar de patiënt. De correctionele rechtbank 

van West-Vlaanderen onderzoekt in dat kader of de psychiater zijn beroepsgeheim onterecht 

doorbrak wanneer hij de feiten meldde bij de bevoegde instanties. Indien dat het geval is, zou 

de getuigenis van de psychiater immers onrechtmatig verkregen bewijs vormen. De getuigenis 

zou in dat geval kunnen worden uitgesloten van het gerechtelijk onderzoek. 

Beslissing van de correctionele rechtbank van West-Vlaanderen.  

http://jlmbi.larcier.be/
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De rechtbank oordeelt dat er effectief sprake was van een noodtoestand en dat de psychiater 

zijn beroepsgeheim terecht doorbrak. De rechtbank schat de bescherming van het leven van 

een ongeboren kind hoger in dan de naleving van het beroepsgeheim. Vonnis van 21 juni 2016 

van de correctionele rechtbank van West-Vlaanderen (Kortrijk) 

 

 

  

6.4 Bewindvoering  

 

6.4.1 Waarom bewindvoering ? 

De bewindvoering is bedoeld  om  voor de meerderjarige persoon die wegens zijn fysieke en/of 

mentale gezondheidstoestand, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat is zijn belangen 

zelf en/of zelfstandig te behartigen (bv. ouderen met dementie, personen met een verstandelijke 

beperking, comapatiënten enz.) 

Deze belangen kunnen al dan niet van financiële aard zijn. 

 

6.4.2 Wie kan dit aanvragen ?  

Elke belanghebbende kan de procedure in gang zetten: 

• de zorgbehoevende zelf; 

• elke betrokken partij (familielid, huisarts, buur, maatschappelijk werker, de verzorgende); 

• de procureur des Konings. 

 

6.4.3 Hoe wordt dit aangevraagd ? 

Door middel van een verzoekschrift vergezeld van een omstandig medisch attest dat niet ouder is dan 

15 dagen en, waaruit blijkt dat de te beschermen persoon handelingsonbekwaam is. 

Het verzoekschrift beschrijft de situatie van de te beschermen persoon, zoals het sociaal netwerk van 

de beschermde persoon, maar ook de redenen van de aanvraag. Je kan eveneens suggesties doen 

m.b.t het bewind (wie als bewindvoerder kan worden aangeduid, wie als vertrouwenspersoon kan 

fungeren, wat de omvang van de opdracht zou moeten zijn enz.). 

Hoe meer informatie het bevat, hoe makkelijker het voor de vrederechter is om een bewind uit te 

werken dat aangepast is aan de situatie van de beschermde persoon. 
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6.4.4 Tot welke vrederechter moet men zich wenden? 

Voor de eerste aanstelling van een bewindvoerder moet u zich richten tot de vrederechter van de 

verblijfplaats van de te beschermen  persoon.  

  

6.4.5 Hoe gaat de vrederechter te werk ? 

Vooraleer hij een beslissing neemt, wint de vrederechter de inlichtingen in die hij nodig acht. Hij nodigt 

alle betrokken partijen uit en indien nodig brengt hij een plaatsbezoek of huisbezoek. 

De vrederechter werkt een bescherming op maat van de persoon uit.  

 

De rechter duidt de handelingen aan waarvoor de beschermde persoon onbekwaam wordt om die nog 

te stellen. Hij zal daarbij rekening houden met wat de beschermde persoon zelf nog kan. De persoon 

kan enkel nog de handelingen blijven stellen die niet in de beslissing van de rechter zijn opgenomen. 

De vrederechter kan dus bepalen of de bescherming enkel voor de persoon nodig is of enkel voor de 

goederen. De bescherming kan ook gelden voor de persoon én voor de goederen. 

• Vb. persoon: uitoefening ouderlijk gezag, huwen, verblijfplaats kiezen, enz. 

• Vb. goederen: schenking aanvaarden, lening aangaan, goederen vervreemden, enz. 

 

Hierbij kan er sprake zijn van bijstand van de bewindvoerder of zelfs vertegenwoordiging door de 

bewindvoerder 

• bij bijstand stelt  de beschermde persoon zelf de handeling, maar niet zelfstandig: de 

bewindvoerder moet akkoord gaan (meestal door mee te tekenen of door vooraf zijn 

toestemming te geven). 

• bij vertegenwoordiging treedt de bewindvoerder op in de plaats van de beschermde persoon. 

Voor bepaalde handelingen heeft hij hiervoor de voorafgaande toestemming van de rechter 

nodig. De bewindvoerder moet de beschermde persoon hierbij wel betrekken en verplicht 

inlichten wanneer hij bepaalde handelingen stelt. 

 

Hoewel de vrederechter bij voorkeur iemand uit de onmiddellijke omgeving van de persoon als 

bewindvoerder aanstelt, kan hij ook iemand anders aanduiden. Indien bewindvoerder geen persoon 

aanstelt geldt het zogenaamde cascademodel.  
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6.4.6 De vertrouwenspersoon 

De te beschermen persoon kan ook één of meerdere vertrouwenspersonen (laten)  aanstellen. 

Wanneer een professionele bewindvoerder wordt aangesteld die de beschermde persoon niet goed 

De taken van de vertrouwenspersoon zijn o.m.: 

Contact onderhouden met de beschermde persoon; 

• waar nodig overleg plegen met de bewindvoerder(s);  

• verbindingspersoon zijn om de communicatie te bevorderen tussen de beschermde persoon 

enerzijds, en de vrederechter, en de bewindvoerder en het sociale netwerk anderzijds.  

• De beschermde persoon ondersteunen in het uitdrukken van diens wensen. 

• Bij kennelijke tekortkomingen van de bewindvoerder moet de vertrouwenspersoon ook naar 

de vrederechter stappen (alarmbelfunctie). 

 

De vertrouwenspersoon kan nooit de taken van de bewindvoerder op zich nemen, ze hebben beiden 

onderscheiden taken. 

 

Welke kosten zijn hieraan verbonden ?  

U moet geen griffiekosten betalen bij het verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder.  
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