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Ethische aspecten 

  Verhouding recht en ethiek 

  Is recht een belemmering bij zorgethiek? 



Juridische aspecten 

  Aansprakelijkheid 

  Beroepsuitoefening: wie is bevoegd voor wat? 

  Patiëntenrechten: wie oefent de rechten uit? 



AXIOMA’S 

1. We leven in een rechtsstaat 

2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn 



Doel  van  wetgeving : 

  Ordening van de maatschappij 
–  moet enkel waar mensen (willen) SAMENleven 

  Voorkomen dat de vrijheid van de ene door de 
vrijheid van de andere wordt gestoord 

  ‘Stoorzenders’ dwingen tot naleving van afspraken 

 Om rechtvaardig te zijn moet wetgeving aanvaard 
worden door een meerderheid (democratie) 



Van ethiek naar recht  

  Recht komt tot stand omdat een meerderheid 
vindt dat de rechtsregel zal leiden tot goed 
handelen 

  Recht ontstaat dus uit ethiek 
  Ethiek wordt nadien een pleidooi om een 

rechtsregel te wijzigen 



Ethiek versus recht 

  Omdat recht afspraken zijn tussen mensen is het 
onethisch om TEGEN deze afspraken in te handelen  

  Zolang de rechtsregel niet gewijzigd is, moet ze 
nageleefd worden 

  Tegen de wet handelen om een standbeeld te 
krijgen is egoïstisch dus onethisch 

  Hoe groter de morele consensus, hoe vlugger het 
recht zal gewijzigd worden  



Waarom houden mensen er soms 
verschillende standpunten op na? 

  traditie 

  ervaring 

  (wetenschappelijke) kennis 



Recht laat ruimte voor zorgethiek 

  Euthanasie : wat is ondraaglijk lijden dat 
niet kan worden gelenigd? 

  Abortus : wat is een uiterst zware kwaal 
die als ongeneeslijk wordt erkend? 

  Patiëntenrechten : wat is in het belang van 
de patiënt en wat is een ernstige 
aantasting van diens gezondheid? 



Wanneer vraagt de rechtsregel medische 
kennis ? 

  Euthanasie : wat is lijden dat niet meer kan 
 gelenigd worden 

  Abortus : wat is een kwaal die als  ongeneeslijk 
wordt erkend? 

  Patiëntenrechten : wat is een bedreiging van het 
leven van de patiënt? 
 Het achterpoortje is immers “in het belang van de patiënt en teneinde 
een bedreiging van diens leven of een ernstige aantasting van diens 
gezondheid af te wenden, wijkt de beroepsbeoefenaar…” 



Recht 

  Doet soms beroep op ethische reflectie 
  Doet soms beroep op medische kennis 
  Is niet altijd duidelijk en ethische reflectie 

biedt niet altijd een oplossing (zie volgend 
voorbeeld) 





Soms is ethiek een pleidooi voor 
wijziging van het recht : 

De abortuswet stelt : 
 na een termijn van twaalf weken kan de 
zwangerschap worden afgebroken indien het 
voltooien van de zwangerschap een ernstig gevaar 
inhoudt voor de gezondheid van de vrouw 

 één van de voorwaarden is echter dat de 
zwangerschapsafbreking niet eerder verricht wordt 
dan zes dagen na de eerste raadpleging 



OF  … BESLUIT 

 Samenwerking leidt tot goede gezondheidszorg: 
1.  Men moet kennis hebben van de afspraken tussen 

mensen ( dus kennis van de rechtsregels) 
2.  Er is medische kennis nodig 
3.  Er is verpleegkundige kennis nodig (bv psychisch 

welbevinden) 
4.  Er zijn ethische procesbegeleiders nodig om hetzij 

invulling te geven waar deze gevraagd wordt hetzij om te 
bewaken of de rechtsregel nog goed is 



ZORGETHIEK 

  Doel van het bestaan is dat mensen samen 
zorgen voor een leefbare wereld door middel 
van een web van wederkerige relaties 

Zorgethiek zou niet beperkt mogen blijven tot 
de situatie waarbij men enkel omwille van 
lichamelijkheid en kwetsbaarheid afhankelijk 
is van de zorg van anderen ! 

Zorgethiek moet er ook zijn omwille van het feit 
dat elkeen kennis heeft binnen zijn (beroeps)
specialisatie 



Juridische aspecten 

  Aansprakelijkheid 

  Beroepsuitoefening: wie is bevoegd voor wat? 

  Patiëntenrechten: wie oefent de rechten uit? 





V O R M E N 

 I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
  1.  Aquiliaanse aansprakelijkheid 
   A. Eigen daden 
   B. Andermans daden 
   C. Gebrekkige zaken 

 2.  Contractuele aansprakelijkheid 

II.  Strafrechtelijke aansprakelijkheid 













Wettekst 

 Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk 
gesteld wordt uitsluitend wegens het 
optreden van een geïdentificeerde natuurlijke 
persoon, kan enkel degene die de zwaarste 
fout heeft begaan worden veroordeeld. 
Indien de geïdentificeerde natuurlijke 
persoon de fout wetens en willens heeft 
gepleegd kan hij samen met de 
verantwoordelijke rechtspersoon worden 
veroordeeld. 







Gezondheidszorg 

  Wie is bevoegd ? 
–  K.B. nr. 78 
–  Uitvoeringsbesluiten 

  Onder welke voorwaarden ? 
–  Wet op de rechten van de patiënt 



BEROEPSUITOEFENING 

  Bescherming titel 

  Bescherming beroep 



 Verpleegster  (“verlengde arm”) 
     

    naar 

 Verpleegkundige  ( eigen “kunde”) 



WAT IS NU VERPLEEGKUNDE? 

A-handelingen 
- het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus 
  zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak 
- het omschrijven van verpleegproblemen 
- het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het  uitvoeren 
  van de voorgeschreven behandeling 
- het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie 
- het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, 
  waardoor de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van 
  de gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt 
- (de handelingen van palliatieve zorg ter verrichten) 
- het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij verwerking van het 
  rouwproces 

B- handelingen 
technisch - verpleegkundige verstrekkingen 

C- handelingen 
medische handelingen toevertrouwd door een arts 



Artikel 38ter K.B. nr. 78 

 Onverminderd de in het Strafwetboek gestelde straffen wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 
zesentwintig tot tweeduizend frank of met een van deze straffen alleen:  

 hij die zonder in het bezit te zijn van de vereiste erkenning of zonder te voldoen 
aan de voorwaarden gesteld in artikel 21quater, § 1, één of meer activiteiten 
van de verpleegkunde zoals bedoeld in artikel 21quinquies, § 1, a), uitoefent 
met de bedoeling er financieel voordeel uit te halen of gewoonlijk één of meer 
activiteiten zoals bedoeld in artikel 21quinquies, § 1, b) en c), uitoefent. 

Die bepaling is niet van toepassing op de personen die gemachtigd zijn de 
geneeskunde uit te oefenen en op de vroedvrouwen, de zorgkundigen en de 
beoefenaars van de kinesitherapie en de paramedische beroepen, voor wat de 
reglementaire uitoefening van hun beroep betreft. 

Ze is evenmin van toepassing op de student in de geneeskunde, de student in 
de kinesitherapie, de student vroedvrouw en de personen in opleiding voor een 
paramedisch beroep die de vermelde activiteiten verrichten in het kader van 
hun opleiding of op de student die de vermelde activiteit verricht in het kader 
van een erkende opleiding voor het behalen van een in artikel 21quater, § 1, of 
artikel 21quinquiesdecies, bedoelde erkenning. 



B 1 – verstrekking  
onder “bijzondere technieken” 

Toezicht op  
de voorbereiding van te steriliseren 
materialen  
en op het sterilisatieproces 
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PATIENTENRECHTEN 

 Voor :   patiënt 

 T.a.v. :   beroepsbeoefenaar 



omschrijvingen 

  Patiënt 
  Gezondheidszorg 
  Beroepsbeoefenaar 



GEZONDHEIDSZORG 

Diensten met oog op 

•  bevorderen 
•  vaststellen 
•  behouden 
•  herstellen 
•  verbeteren 

van de gezondheidstoestand 



WIE   HEEFT   DEZE   RECHTEN? 

  • De patiënt 

  • Zijn vertegenwoordiger 

   - wettelijk 
   - contractueel 

  - cascaderegeling 



vertegenwoordiger 

Wettelijk geregeld 

  Minderjarigen 
  Verlengde staat van minderjarigen 
  Gerechtelijk onbekwaamverklaarden 



vertegenwoordiger 

 Wettelijk 

 Contractueel 

   zoniet : 

 Cascadesysteem 



Contractueel : vertegenwoordiger 

  Is niet de vertrouwenspersoon 

  Aanduiding schriftelijk 
–  Zonder wensen 
–  Met wensen 



 CASCADESYSTEEM 

1.  Partner 
2.  Kinderen 
3.  Ouders 
4.  Broers/zussen 



  uitzondering 

 in het belang van de patiënt 

en 

 teneinde een bedreiging van diens leven of een 
ernstige aantasting van diens gezondheid af te 
wenden 



Geen ‘achterpoortje’ 

  Bekwame meerderjarige patiënt 

  Vertegenwoordiger die conform de wens van 
de patiënt beslist 



Betrokkenheid   beroepsbeoefenaars 

  In dringende situaties 
  Indien geen familie in cascadesysteem 
  Bij onenigheid binnen een groep in 

cascadesysteem 
  Bij het ‘achterpoortje’ 



PATIENTENRECHTEN 

  Kwaliteitsvolle   dienstverlening  

  Vrije   keuze   van   beroepsbeoefenaar 

  Informatie   over   gezondheidstoestand 

  Voorafgaande en vrije toestemming 

  Rechten rond het patiëntendossier 

  Bescherming   persoonlijke   levenssfeer 

  Klachtenbemiddeling 

  Aangepaste zorg rond pijn 



Tekst 

  omtrent  aansprakelijkheid : 

www. Advamo. com 


