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Werken in teams en in netwerken
• Actuele realiteit
• Werken in teams en in netwerken
• Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen
• Toekomstige hervorming voor kinderen
• Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie

• Nauwe samenwerking met professionals uit verschillende
disciplines
• Hoe werken in pluridisciplinaire teams en netwerken met respect
voor de ethiek en deontologie van psychologen?
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Het beroepsgeheim
• En het werk in teams en netwerken…
• Eén van de juridische en deontologische grondslagen van het
beroep
• Waarachter de psychologen zich verschuilen (?)
• Werken in teams en netwerken: welke plichten voor welk type
samenwerking?

Korte uiteenzetting van het beroepsgeheim
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Waarom is het beroepsgeheim noodzakelijk?
Om de professionele relatie te bevorderen middels een
‘klimaat van vertrouwen’ nodig voor een goede praktijkvoering

Bescherming van het individu
Rol van de Volksgezondheid

Het beroepsgeheim is van publieke orde !

Hoe wordt het beroepsgeheim beschermd?
De wettelijke basis :
 Het strafwetboek
Artikel 458 van het strafwetboek
 Artikel 458bis van het strafwetboek
 De wet van 08.12.1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer
en de tuchtrechtelijke basis:
 De deontologische code
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Het beroepsgeheim
• Is in de eerste plaats een wet (art. 458 strafwetboek) et niet alleen
een kwestie van deontologie
• Betreft alle personen aan wie geheimen worden toevertrouwd uit
hoofde van hun staat of beroep
• Is geen inhoudelijke vereiste, maar een formele vereiste
• Ook wat betreft de raadpleging: verbod om bekend te maken dat
iemand uw diensten heeft ingeroepen
• Geldt ook voor minderjarigen

Bestaat het beroepsgeheim…
 … als de cliënt gestorven is?
 ja
… als de cliënt geen beroep meer doet op de
diensten van de psycholoog?

 ja
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Kan de cliënt de psycholoog ontheffen van zijn
geheimhoudingsplicht?

Neen
Met uizondering van de
wettelijk bepaalde
uitzonderingen

Hulp aan een persoon in gevaar en het
beroepsgeheim
• Schuldig verzuim (het niet verschaffen van hulp aan iemand in gevaar,
Art. 422bis Strafwetboek)
• De minderjarige in gevaar (Art. 458bis Strafwetboek)
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Hulp aan een persoon in gevaar en het
beroepsgeheim
• Schuldig verzuim (het niet verschaffen van hulp aan
iemand in gevaar, Art. 422bis Strafwetboek)
• Groot, actueel en reëel gevaar op het moment van kennisname
• Geen hulp hebben toegediend
• Bewust zijn van het feit en toch het besluit om niet te reageren
• Afwezigheid van serieus gevaar voor zichzelf

Geen hulp bieden aan personen in gevaar
als strafbaar feit
• Bij bewuste, vrijwillige en ongerechtvaardigde onthouding van
hulpverlening
• Geen hulp verlenen aan een persoon in gevaar ≠ hulp bieden dat
gepast leek op het moment van de nood, maar dat achteraf toch niet
doeltreffend of voldoende blijkt
• Hulp bieden = middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis
(~ Art. 25 deontologische code)
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Hulp aan een minderjarige in gevaar
• De minderjarige in gevaar (Art. 458bis Strafwetboek)
• Toelating om de autoriteiten in te lichten
• Ernstig en reëel gevaar voor de fysieke en/of psychische integriteit van de betrokken
persoon
• Niet mogelijk om deze integriteit te beschermen, alleen of met de hulp van derden
• 2 nieuwe wetten die de uitzonderingen verder uitbreiden
• Uitbreiding naar slachtoffers die de psycholoog niet persoonlijk heeft ontmoet voor toekomstige
gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden (wet van 30/11/2011)
• Slachtoffers van partnergeweld (Wet van 23/02/2012, in werking vanaf 1 maart 2013)

Maar …
Ter hulp komen, handelen
≠
Noodzakelijk het beroepsgeheim doorbreken
Tussenkomen
≠
Aangifte doen

7

9/05/2016

Alvorens het beroepsgeheim te
doorbreken…
De situatie
evalueren

Bevoegde
autoriteit

De patiënt
aanspreken

Helpen
De omgeving
van de clIënt

Geïnformeerde
toestemming?

Aanspreken
van naasten

Het
gedeeld
beroeps
geheim

Geïnformeerde
toestemming?

Het gedeeld beroepsgeheim
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Wat is het gedeeld beroepsgeheim
• Verplichting om samen te werken met elke persoon of elke dienst die
aangesteld werd om dezelfde patiënt te behandelen
• Plicht om te informeren over de reeds ondernomen stappen
• De vorige keuzes van deze personen/diensten respecteren zonder
verplicht te zijn deze keuzes te volgen
• Maar ook een noodzaak om volgende te verhinderen:
• Elke vorm van professionele uitputting
• Het nemen van teveel individuele verantwoordelijkheid

Het gedeeld beroepsgeheim
Art. 458 Strafwetboek verbiedt om informatie die onder het
beroepsgeheim valt, door te geven aan anderen, zelfs aan een andere
persoon gebonden door het beroepsgeheim.
Het gedeeld beroepsgeheim:
• Geen juridisch concept dat onder Art. 458 valt (Moreau, 2014)
• Maar een ethisch en deontologisch concept (Art. 14 du code de
déontologie)

• Toegelaten mits strikte voorwaarden
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Het gedeeld beroepsgeheim
• Delen van de identiteit van de persoon
• Valt dus niet samen met supervisie, intervisie met anderen die
gebonden zijn aan het beroepsgeheim en waarbij de anonimiteit van
de persoon in kwestie verzekerd is

Het gedeeld beroepsgeheim
• Om de doeltreffendheid van het werk te verhogen (Art. 14 van de
Deontologische Code)
• Voorafgaande toestemming van de bewaarder van het geheim
• Enkel in het belang van de bewaarder van het geheim
• Gelimiteerd tot wat strikt noodzakelijk is
• Enkel informatie noodzakelijk voor de goede uitvoering van het werk, in het exclusieve belang van
de houder van het geheim.

• Enkel met personen gebonden aan het beroepsgeheim
• Met een gemeenschappelijke missie of doel
• Vb. Therapie versus gerechtelijke expertise: geen gemeenschappelijk doel
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Het gedeeld beroepsgeheim
• Makkelijker in een pluridisciplinair team
• Delicater in een netwerk
• Verschillende ontmoetingen tussen verschillende actoren
• Zoektocht naar coherente interventiemethodes
• Respect voor de doelen, de grenzen en de logica van het werk van eenieder, deze zijn
immers gerechtvaardigd op hun eigen manier

Het gedeeld beroepsgeheim : risico’s
• Mogelijke ontsporingen: wanneer een « actor » zijn eigen logica
oplegt zonder rekening te houden met de verschillende rollen
• Meer bepaald bij grote bezorgdheid over de risicovermindering en de
wens om de veiligheid tot elke prijs en op korte termijn te bewaren
• Bijv. Magistraat versus psycholoog

• DUS: opgelet voor de convergentie van doelen binnen een netwerk
(Nouwynck, 2012)
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Het gedeeld beroepsgeheim
• Het akkoord van de persoon in kwestie is fundamenteel
• Vorm van het akkoord kan veranderen in functie van de context, het
kader van de relatie (Nouwynck, 2012)
• Indien bij aanvang in team werd gewerkt is een geïnformeerde toestemming
voldoende
• Indien nadien gewerkt wordt met andere ‘actoren’: melden aan persoon, uitleggen
waarom en akkoord vragen

• Daarom: belangrijk om a priori een duidelijk kader te scheppen!!

Het gedeeld beroepsgeheim
Het akkoord van de persoon in kwestie
• één van de deontologische basisprincipes van alle professionals in de
psycho-medische-sociale sector (Nouwynck, 2012)
• Onvoorwaardelijk respect voor de cliënt of patiënt als een autonome
en verantwoordelijke persoon
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Het gedeeld beroepsgeheim
De eis van een gemeenschappelijke finaliteit
• Zelfde missie, zelfde finaliteit van de interventie
• Geeft betekenis aan het delen van informatie
• Legt de grens vast
• Verhindert dat de verzamelde informatie onder het mom van
beroepsgeheim aangewend wordt voor andere doeleinden (Moreau, 2014)

Het gedeeld beroepsgeheim
• De eis van een gemeenschappelijke finaliteit
• Zelfde missie, zelfde finaliteit van de interventie
• Gezamenlijk doel van hulpverlenen is niet voldoende om van een
gemeenschappelijke missie te spreken
• Vb:
• Therapeut en gerechtelijke expertise, verzekering
• Advocaat, onderwijzer, rechter die handelen in het belang van hetzelfde kind
• In dit kader kunnen slechts objectieve gegevens gedeeld worden die absoluut
noodzakelijk zijn voor het feitelijke doel van de expertise, mits akkoord van de patiënt
(Nouwynck, 2012)
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Algemeen besluit
• Het beroepsgeheim blijft de REGEL, zowel binnen teams als binnen
netwerken
• Opgelet voor tegengestelde tendensen :
• Inperking beroepsgeheim: te veel communiceren
• Zich beschermen achter het beroepsgeheim: te weinig communiceren

• Altijd maximaal voorrang geven aan de autonomie en de vrijheid van
de patiënt
• Beschermt de psycholoog tegen zijn wens om goed te doen, door in
een « welwillende neutraliteit » te blijven

Bedankt voor uw aandacht
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