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1 Rol en positie hulpverlener

‘Patiënten zijn er niet voor de dokter, maar de dokter is er voor de patiënten.’

Dit	hoofdstuk	gaat	over	de	kenmerken	van	de	relatie	tussen	de	hulpverlener	en	
de	hulpvrager,	en	zijn	beroepshouding.

1.1 Rollen van de hulpverlener

Iemand	kan	hulp	vragen	of	niet.	Er	zijn	redenen	om	het	niet	te	doen:	angst,	
hoop	op	spontaan	herstel,	taboe,	kosten,	weinig	vertrouwen	in	de	behandelaar.	
Wanneer	klachten	of	problemen	echter	met	meer	hinder	gepaard	gaan,	dan	
zal	de	hulpvraag	het	winnen	van	de	weerstand.
Een	hulpverlener	kan	hulp	geven	of	niet.	In	acute	nood	mag	een	ziekenhuis	
een	 aanmelding	 niet	 weigeren.	 Aan	 de	 andere	 kant	 mag	 een	 verzoek	 om	
behandeling	geweigerd	worden	wanneer	deze	zinloos	is.	In	het	algemeen	zul-
len	deskundigheid,	betrokkenheid,	functie	en	honorering	stimuleren	om	de	
hulpvrager	met	een	luisterend	oor,	begrip,	raad	of	daad	bij	te	staan.

Een	rol	kan	worden	omschreven	als	‘de	positie	die	een	persoon	heeft	ten	op-
zichte	van	een	ander’.	Zo	zijn	er	rollen	als	collega,	ouder,	partner,	vriendin.	
In	ons	geval	gaat	het	om	die	van	hulpvrager	en	hulpverlener.	Beide	rollen	zijn	
verschillend;	 gesproken	 wordt	 van	 een	 complementaire	 of	 aanvullende relatie	
(Haley,	1963).	Een	hulpverlener	kan	niet	functioneren	wanneer	er	geen	hulp-
vrager	is,	en	andersom	ook	niet.
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De	rol	van	de	hulpverlener	is	op	een	aantal	punten	te	onderscheiden	van	die	
van	de	hulpvrager	(De	Vocht,	2000):

Hulpvrager Hulpverlener

• ondeskundigheid (weet niet waar het aan 
schort en hoe het is op te lossen)

• deskundigheid (kan achterhalen waar het 
aan schort en heeft de middelen om het 
te verhelpen)

• gebondenheid (verandering leefwijze, 
bijvoorbeeld verblijf in ziekenhuis; volgen 
dieet)

• vrijheid (geen verandering in leefwijze)

• openheid (verstrekt gegevens over 
 lichamelijke en/of geestelijke toestand)

• geslotenheid (hoeft zich niet bloot te 
geven)

• afhankelijkheid (advies of hulp nodig) • onafhankelijkheid (geen zorg en advies 
nodig)

In	de	complementaire	relatie	is	er,	in	tegenstelling	tot	de	symmetrische	relatie,	
een	verdeling	in	boodschappen	die	gecommuniceerd	worden	zoals	het	geven	
van	 bevelen,	 opdrachten,	 adviezen	 en	 beoordelingen.	 Die	 verdeling	 bepaalt	
wie	de	controle	heeft	of,	anders	gezegd,	wie	stuurt	(‘one	up’)	en	wie	volgt	(‘one	
down’	–	Haley,	1963).

Met	goedbedoelde	zorg	(‘Dat	mag	u	nog	niet’;	 ‘Wij	zullen	dat	wel	even	voor	
u	regelen’)	kan	de	hulpvrager	gedoemd	zijn	tot	nietsdoen	en	overafhankelijk	
gedrag,	hetgeen	de	complementariteit	versterkt.	Dit	wordt	ook	wel	hospitalisa-
tie	van	de	patiënt	genoemd.	Hij	doet	(en	mag)	dan	niets	zelf	meer.	De	hulp-
verlener	neemt	de	ander	alles	uit	handen.

Hoewel	per	definitie	de	verhouding	hulpverlener	–	hulpvrager	complementair	
van	aard	is,	wil	dat	geenszins	zeggen	dat	het	precies	samenvalt	met	het	eerder-
genoemde	onderscheid	in	de	mate	van	controle	als	‘one	up’	of	‘one	down’:

Aan een verstandelijk gehandicapt meisje van 11 jaar werd gevraagd hoe zij 
het in het tehuis vindt. Haar reactie was: ‘De mensen denken dat wij een 
heleboel dingen niet kunnen en dan doen zij het voor ons, en dat vinden wij 
heel makkelijk.’ Wie dicteert hier wie?

Verschuivingen	 van	 complementair	 naar	 symmetrisch	 gedrag	 zijn	 om	 ver-
schillende	redenen	mogelijk.	Een	behandelaar	die	een	vakgenoot	of	ervaren	
patiënt	behandelt,	 is	zich	er	maar	al	 te	goed	van	bewust	dat	er	meer	op	de	
kwaliteit	van	zijn	functioneren	gelet	zal	worden	dan	wanneer	het	een	leek	be-
treft.	Hij	zal	voorzichtiger	te	werk	gaan	en	ontvankelijker	zijn	voor	inzichten,	
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	wensen,	behoeften	en	goedkeuring	van	de	hulpvrager.	Dit	zal	de	complemen-
taire	relatie	afzwakken	en	meer	ruimte	geven	voor	symmetrie.
Hulpverleners	die	ooit	het	‘ongeluk’	hebben	gehad	zelf	patiënt	te	zijn	geweest	
stellen	 zich	 veelal	 ook	 meer	 symmetrisch	 op	 in	 de	 omgang.	 Ze	 weten	 wat	
het	inbrengen	van	een	katheter	of	sonde	inhoudt.	Ze	weten	wat	het	betekent	
om	afhankelijk	van	anderen	te	zijn.	Zij	zullen	patiënten	met	het	regiem	van	
onderwerpingen	en	maatregelen	nét	even	beter	informeren	over	belasting	en	
noodzaak,	en	meer	ruimte	geven	voor	reacties.	Ze	steken	in	deze	sociale	zorg	
en	emotionele	ontvankelijkheid	ver	boven	de	collega’s	uit.	Hulpverlening	aan	
anderen	krijgt	dan	een	diepere	dimensie.

De	 manier	 waarop	 gezondheidsmedewerkers	 met	 de	 wensen,	 waarden	 en	
rechten	van	hun	patiënten	omgaan,	kan	in	een	aantal	verhoudingen	worden	
geaccentueerd	(Veatch,	geciteerd	door	Ten	Have,	1991):

• Paternalistisch model
Hierbij	bepaalt	de	gezondheidsmedewerker	praktisch	eenzijdig	het	medisch	
of	verpleegkundig	beleid	op	grond	van	eigen	opvattingen	en	oordelen	omtrent	
hetgeen	het	beste	is	voor	de	patiënt.	In	de	psychosociale	hulpverlening	spreekt	
men	 hier	 van	 directiviteit.	 Opmerkingen	 die	 van	 deze	 stijl	 getuigen	 zijn:	
‘U moet	hier	blijven’	;	‘U	gaat	op	de	foto’;	‘U	moet	geopereerd	worden’;	‘Wij	
gaan	u	scheren’;	‘Trek	die	pyjama	maar	aan’;	‘Ik	ga	een	infuus	bij	u	inbrengen’,	
‘Uw	been	moet	eraf’,	en	nog	meer	van	die	moetens	of	mededelingen.

• Mechanistisch model
Hierbij	stelt	de	gezondheidsmedewerker	als	technisch	deskundige	de	moge-
lijkheden	van	de	geneeskunde	als	keuzen	aan	de	patiënt	voor	zonder	dat	hij	
zijn	eigen	voorkeur	laat	meespelen.	De	patiënt	kiest.	In	de	psychosociale	hulp-
verlening	wordt	hier	gesproken	van	non-directiviteit.

• Gelijkwaardigheidsmodel
Op	basis	van	dit	model	van	veronderstelde	gelijkwaardigheid	tussen	de	gezond-
heidsmedewerker	en	de	patiënt	worden	in	gemeenschappelijk	overleg	beslui-
ten	genomen	en	uitgevoerd.	Ook	dit	is	een	kenmerk	van	non-directiviteit.

• Contractmodel
Hierbij	wordt	verondersteld	dat	er	een	wederzijdse,	vaak	onuitgesproken,	over-
eenkomst	bestaat	over	het	verdelen	van	taken	en	verantwoordelijkheden	tus-
sen	de	arts	en	de	patiënt.	De	nadruk	ligt	op	wederzijdse	rechten	en	plichten	
die	als	leidraad	dienen	voor	de	invulling	van	de	verhouding.
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Ook	 zijn	 mengvormen	 mogelijk.	 De	 patiënt	 van	 vandaag	 kan	 evenwel	 zelf	
aangeven	hoe	 en	 in	welke	mate	hij	wil	 of	 kan	participeren	 in	de	medische	
besluitvorming.	Was	het	beleid	in	het	verleden	gewoon	instellinggericht	(alles	
uniform	voor	iedereen),	nu	is	het	meer	patiëntgericht,	waarbij	ruimte	is	voor	
individuele	wensen.	De	Wet	op	de	geneeskundige	behandelingsovereenkomst	
(Wgbo)	uit	1994	nodigt	daartoe	uit	door	de	relatie	tussen	hulpvrager	en	hulp-
verlener	 te	 herdefiniëren	 in	 een	 gelijkwaardiger	 verhouding	 van	 opdracht-
gever	(patiënt	of	cliënt)	en	uitvoerder	(behandelaar	als	arts,	verpleegkundige,	
orthopedagoog,	 psycholoog,	 sociaal	 werker,	 verloskundige,	 fysiotherapeut,	
logopedist,	orthopedagoog,	et	cetera).	Informatieplicht	door	duidelijke	uitleg	
van	redenen	voor	en	risico’s	van	onderzoek	of	behandeling	en	toestemmings-
vereiste	door	te	vragen	naar	akkoord	van	de	patiënt	zijn	hierbij	minimale	ver-
eisten	(Soonius,	2003,	2009).	De	hulpverlener	zal	daartoe	uitnodigen.

In	de	Wgbo	staan	niet	alleen	rechten	maar	ook	plichten	voor	de	opdrachtgever	
(zorgvrager),	zoals	het	geven	van	juiste	informatie	en	medewerking	geven.	Uit	
wetenschappelijk	 onderzoek	 blijkt	 dat	 de	 meeste	 gegeven	 adviezen	 of	 voor-
schriften	niet	worden	opgevolgd	zoals	het	gebruik	van	medicijnen,	lichaams-
oefening,	rust,	voedingswijze	en	minder	roken.	Gemiddeld	schommelt	deze	
therapieontrouw	 (non-compliance)	tussen	de	30	en	60	procent.	Voor	therapie-
ontrouw	zijn	verschillende	redenen	te	noemen	(Gerards,	2006):

•	 opvatting	van	de	patiënt:
	 medicijnen	zijn	vergif	en	werken	verslavend;	het	gevoel	een	proefkonijn	

te	 zijn;	 onwetendheid;	 tegenstrijdige	 adviezen	 van	 verschillende	 hulp-
verleners;

•	 gebrek	aan	wilskracht:
	 verslaafd	 zijn;	 tirannie	 van	 de	 gewoonte;	 gebrekkige	 discipline;	 onge-

makken	niet	verdragen;
•	 druk	vanuit	de	omgeving:
	 uitgelachen	worden;	niet	geaccepteerd	worden;	alleen	staan;
•	 belemmerende	emoties:
	 toestand	niet	accepteren;	ontkenning;	woede;
•	 gebrek	aan	praktische	mogelijkheden:
	 geen	ruimte;	te	druk;	geldgebrek;
•	 matige	therapeutische	relatie:
	 onvoldoende	uitleg;	weinig	respect	en	vertrouwen.

Het	is	natuurlijk	knap	van	de	hulpverlener	om	uit	te	kunnen	zoeken	wat	het	
probleem	 precies	 is	 en	 wat	 eraan	 gedaan	 kan	 worden,	 maar	 daarmee	 is	 de	
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kous	niet	af.	De	boodschap	zo	goed	mogelijk	overbrengen	en	de	weerstanden	
van	de	hulpvrager	trotseren,	vragen	ook	alle	aandacht.

Lang	en	Van	der	Molen	(2003)	onderscheiden	vier	rollen	voor	de	hulpverlener:

1	 Vertrouwensfiguur	–	 toont	begrip,	stimuleert	vrijuit	 te	praten	en	schept	
duidelijkheid	en	rust	in	het	contact.

2	 Detective	–	zoekt	gebreken	in	het	doen	en	denken	van	de	cliënt,	en	heeft	
oog	voor	achterliggende	motieven	bij	vragen	of	opmerkingen.

3	 Docent	–	legt	dingen	uit,	geeft	informatie	of	stelt	een	andere	visie	voor	
om	naar	de	feiten	te	kijken.

4	 Coach	–	de	hulpverlener	begeleidt	op	de	achtergrond	het	doen	en	laten	
van	de	cliënt	in	de	praktijk,	geeft	suggesties	ter	verbetering	en	traint	hem	
zo	nodig	in	nieuw	gedrag.

In	 het	 verloop	 van	 het	 hulpverleningsproces,	 van	 acute	 opvang,	 onderzoek,	
behandeling	en	begeleiding,	zou	van	rol	gewisseld	kunnen	worden.

1.2 Def iniëren van de relatie

Zoals	in	de	voorgaande	paragraaf	al	gezegd,	heeft	de	Wet	op	de	geneeskundige	
behandelingsovereenkomst	 (Wgbo)	 gebroken	 met	 de	 traditionele	 autoritaire	
verhouding	dokter-patiënt.	In	het	verleden	was	dit	wellicht	gepast	omdat	een	
groot	deel	van	de	bevolking	nog	analfabeet	was	(buiten	de	algemeen	autori-
taire	sociale	verhoudingen	die	in	de	eerste	helft	van	de	vorige	eeuw	nog	heel	
gewoon	 waren),	 nu	 met	 alle	 scholing,	 individualisering,	 informatievoorzie-
ningen	en	het	democratisch	stelsel	is	dit	achterhaald.	De	patiënt	is	niet	meer	
zo	naïef	of	onmondig	en	dat	vraagt	een	gelijkwaardiger	relatie.	De	wet	spreekt	
dan	ook	van	opdrachtgever	(patiënt)	en	uitvoerder	(behandelaar).	De	behande-
laar	geeft	voorlichting	en	vraagt	toestemming,	de	patiënt	beslist	uiteindelijk.	
Daarbij	kunnen	mensen	die	langdurig	beroep	doen	op	zorg	via	de	Algemene	
Wet	Bijzondere	Ziektekosten	(AWBZ)	of	Wet	maatschappelijke	ondersteuning	
(Wmo)	 tegenwoordig	 een	 geldbedrag	 ontvangen	 (een	 zogenaamd	 persoons-
gebonden	budget	of	PGB)	waarvoor	zij	zelf	zorg,	hulp	of	begeleiding	kunnen	
kopen	die	past	bij	hun	wensen	en	voorkeur.

Van	artsen	is	bekend	dat	zij	zich	juist	voor	eigen	lichamelijke	klachten	moeilijk	
tot	andere	artsen	wenden.	Dit	is	wel	omschreven	als	het	voetstuksyndroom.	Als	
behandelaar	of	hulpverlener	zijn	zij	gewoonlijk	‘one	up’	in	de	complementaire	
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relatie,	maar	nu	zij	zelf	patiënt	zijn	geworden,	zijn	de	rollen	omgedraaid.	Dat	
geeft	weerstand.	Daar	komt	nog	bij	dat	artsen	in	de	omgang	met	ziekenhuis-
medewerkers	 afstand	 moeten	 doen	 van	 een	 symmetrische	 of	 gelijkwaardige	
relatie.	‘Dr’	De	Bruin	wordt	ingeschreven	als	‘meneer’	De	Bruin	en	als	zodanig	
aangesproken,	hij	moet	zich	op	tijd	aan	de	balie	melden,	moet	op	zijn	beurt	
wachten	in	de	gang,	schrikt	op	wanneer	een	patiënt	aan	hem	vraagt:	‘Hoe	gaat	
het	met	u?’,	mag	zich	voor	het	onderzoek	of	de	behandeling	uitkleden,	en	zo	
meer.	Maar	vóór	het	zover	komt,	kan	het	een	strijd	geven	zich	te	schikken	in	de	
rol	van	hulpvrager.	Velen	stellen	het	dus	uit,	en	behandelen	zichzelf	voordat	zij	
een	collega	consulteren.	Dat	consult	zal	dan	niet	het	karakter	hebben	van	een	
collegiaal	overleg;	eerder	van	een	rolverdeling	waarbij	soms	harde	afspraken	
worden	gemaakt	over	wie	wie	gaat	behandelen.

Naast	positie	spelen	ook	 inhoudelijke	aspecten	een	rol	waardoor	de	patiënt-
dokterrelatie	bemoeilijkt	wordt.	Voor	de	arts	is	een	ziekte	een	‘matter	of		logic’:	
diagnose	 bepalen,	 oorzaken	 achterhalen	 en	 vaststellen	 van	 behandelings-
mogelijkheden.	 Voor	 de	 patiënt	 een	 ‘matter	 of	 alarm’:	 wat	 overkomt	 me,	 ik	
voel	me	ellendig,	word	ik	wel	beter?	Twee	totaal	verschillende	werelden	van	
objectivering	en	subjectivering	naast	elkaar	die	alleen	kan	worden	overbrugd	
wanneer	de	hulpverlener	ook	interesse	zou	hebben	voor	ervaringen	en	gedach-
ten	van	de	zorgvrager.

Je	gunt	het	hulpverleners	niet,	maar	als	zij	eens	ziek	worden	realiseren	ze	zich	
beter	dan	ooit	wat	het	betekent	patiënt	te	zijn.	Voor	lichamelijke	aan	doeningen	
komt	dat	veelal	ver	boven	de	vijftig.	Inlevingsvermogen,	de	betekenis	van	af-
hankelijk	zijn	en	waardering	voor	goede	zorg	nemen	sterk	 toe.	Ziekte	heeft	
ook	zin.	Het	 is	studenten	of	 leerlingen	in	opleidingen	aan	te	raden	vaak	bij	
rollenspelen	ook	 in	de	patiëntenrol	 te	kruipen	om	dat	 in	 te	zien.	Wat	het	 is	
om	cliënt	te	zijn	in	de	psychosociale	zorg	ligt	eerder	voor	de	hand,	ondanks	de	
taboes	en	remmingen	om	over	onze	angsten	te	praten	(velen	blijven	onnodig	
jaren	met	conflicten	rondlopen	voordat	men	bij	een	psycholoog	aanklopt).	Elke	
leeftijdsfase	kent	spanningsvelden	of	crises.	Uitwisseling	van	persoonlijke	er-
varingen	vraagt	alle	vertrouwen,	veiligheid,	vrijheid	en	respect,	wil	men	het	
achterste	van	zijn	tong	laten	zien.	Bij	de	opleiding	tot	psychotherapeut	is	het	
dan	ook	standaard	dat	de	kandidaat	(psycholoog,	psychiater,	maatschappelijk	
werker)	in	leertherapie	gaat,	zelf	problemen	of	persoonlijke	zaken	inbrengt	en	
de	werking	van	de	therapie	ondergaat.

Een	 hulpverleningsrelatie	 is	 geen	 vriendschapsrelatie.	 Ondanks	 het	 feit	 dat	
wederzijds	 vertrouwen	 met	 name	 in	 de	 geestelijke	 hulpverlening	 de	 basis	
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vormt,	 intieme	 ervaringen	 van	 de	 cliënt	 of	 patiënt	 worden	 uitgewisseld	 (de	
heimelijkste,	pijnlijkste,	beangstigende,	heiligste	en	beschamende)	en	gevoe-
lens	van	warmte	en	(wederzijdse)	sympathie	kunnen	ontstaan,	wordt	de	rela-
tie	beëindigd	 wanneer	 het	 doel	 van	de	 behandeling,	 de	 probleemoplossing,	
bereikt	is.

1.3 Inhouds- en betrekkingsniveau

Hulpvragen	 kunnen	 over	 alle	 denkbare	 onderwerpen	 gaan	 zoals	 financiën,	
een	 verbouwing,	 juridische	 zaken,	 een	 uitkering.	 In	 de	 gezondheids	sector	
zullen	 ze	 toegespitst	 zijn	 op	 lichamelijke	 en	 geestelijke	 zorg.	 Dit	 bepaalt	
het	 inhoudsaspect	oftewel	het	onderwerp	van	het	hulpverleningscontact.	Het	
betrekkingsaspect	 zegt	 iets	 over	 de	 wijze	 waarop	 hulpvrager	 en	 hulpverlener	
met	 elkaar	omgaan:	 een	 vertrouwelijke,	 kleinerende	 of	 afstandelijke	 relatie.	
Wordt	de	hulpvrager	‘patiënt’	(dit	heeft	vaak	de	bijbetekenis	van	ziek	zijn)	of	
‘cliënt’	(neutrale	term)	genoemd?	Wordt	de	behandelaar	bij	de	voornaam,	met	
‘dokter’	 of	 ‘professor’	 aangesproken?	 Dit	 alles	 kan	 genoeg	 bijbetekenissen	
geven	ten	aanzien	van	de	vraag	hoe	de	betrekking	of	de	relatie	ervoor	staat.	
Ook	 opmerkingen	 als	 ‘vrouwtje’,	 ‘Gaat	 het	 weer	 een	 beetje?’,	 ‘Veel	 sterkte	
hoor’,	behandeld	worden	door	de	‘knapste’	chirurg	of	de	‘beste’	psychothera-
peut	kleuren	snel	de	verhouding	dat	de	één	klein	is	en	veel	steun	behoeft	en	de	
ander	groot	en	sterk	is.	Zelfs	een	opening	als	‘Wat	kan	ik	voor	u	betekenen?’	
of	 ‘Wat	zijn	uw	problemen?’	zetten	de	toon	van	een	complementaire	relatie.	
Een	neutraal	‘Wat	is	de	reden	van	uw	komst?’	of	‘Waar	komt	u	voor?’	laat	dat	
in	het	ongewisse.
Wanneer	een	hulpvrager	een	hulpverlener	bezoekt,	is	zijn	verwachtingsbeeld	
voor	de	persoon	van	de	hulpverlener	verre	van	blanco.	Zijn	vooringenomen-
heid	kan	gebaseerd	zijn	op	eerdere	ervaringen	met	hulpverleners	en/of	wat	
anderen	daarover	verteld	hebben.
Het	gaat	een	stap	verder	wanneer	de	hulpverleningsrelatie	begint.	Totaal	ver-
schillende	verhoudingen	met	hulpvragers	zijn	mogelijk,	met	de	uitersten:	een	
blind	vertrouwen	in	de	behandelaar,	grenzend	aan	het	goddelijke,	tot	een	diep	
onderliggend	wantrouwen.	Dat	deze	verschillen	tussen	hulpvragers	bestaan,	
wordt	sinds	de	psychoanalyse	toegeschreven	aan	een	projectie	van	historische	
banden	met	de	ouders	(die	in	de	kindertijd	nog	groot	en	machtig	waren)	en	
door	onuitgesproken	fantasieën	en	driften.	In	feite	is	het	een	herhaling	van	
een	oud	gedragspatroon	dat	niets	met	de	huidige	persoon	van	de	behande-
laar	te	maken	hoeft	te	hebben.	Gesproken	wordt	dan	van	overdracht.	Dat	wil	
zeggen,	 de	 hulpvrager	 draagt	 herinneringen	 uit	 het	 verleden	 en	 onderlig-
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gende	fantasieën	over	op	de	behandelaar	in	het	heden.	Dat	kan	positief	zijn:	
	verliefdheid,	veiligheid,	gehoorzaamheid.	Het	kan	ook	negatief	zijn:	wantrou-
wen,	 boosheid,	 haat.	 De	 behandelaar	 kan	 er	 verguld	 mee	 zijn	 wanneer	 hij	
geassocieerd	wordt	met	 ‘de	droomprins’,	 of	geïrriteerd	en	gedeprimeerd	als	
het	een	‘duivel’	betreft.

De	 reactie	 van	 de	 behandelaar	 op	 zowel	 de	 overdracht	 als	 andere	 kenmer-
ken	van	de	hulpvrager	noemt	Freud	de	tegenoverdracht.	Ook	een	behandelaar	
draagt	in	het	hulpverleningscontact	een	eigen	verleden	mee	en	onuitgespro-
ken	driften	die	de	relatie	kleuren	(al	 is	het	alleen	maar	de	drang	om	te	wil-
len	helpen	en	raad	te	geven).	Het	is	zaak	om	het	begrip	‘overdracht’	goed	te	
begrijpen,	je	eigen	tegenoverdracht	te	ontdekken	en	de	behandelingsrelatie	zo	
neutraal	mogelijk	te	houden.

1.4 De professionaliteit van de hulpverlener

Een	 aantal	 beginselen	 wordt	 als	 uitgangspunt	 gezien	 van	 de	 ethiek	 in	 de	
gezondheidszorg	 (Beauchamp	en	Childress,	 1983).	Ze	zijn	op	het	Appleton-
congres	(VS)	op	consensusbasis	in	1988	aanvaard	om	het	medisch	handelen	
wereldwijd	op	een	identieke	manier	moreel	te	verwoorden,	ondanks	alle	ver-
schillen	in	nationale,	culturele,	religieuze	en	politieke	tradities.	Deze	ethische	
principes	of	waarden	zijn	(Soonius,	2003,	2009):

1 Niet schaden
Van	de	hulpverlener	(arts,	verpleegkundige,	psycholoog,	maatschappelijk	wer-
ker,	fysiotherapeut)	mag	worden	verwacht	dat	hij	ter	zake	deskundig	is.	Is	hij	
dat	niet	en	laat	hij	zich	toch	in	met	het	geven	van	advies	en	het	verrichten	van	
handelingen,	dan	is	hij	een	kwakzalver,	beunhaas	of	knoeier	die	de	hulpvra-
ger	zo	goed	als	zeker	zal	schaden.	Diploma’s,	certificaten	en	bullen	moeten	
borg	staan	voor	voldoende	deskundigheid	in	het	vak	waarin	hulp	wordt	ver-
leend.	Het	‘niet	schaden’-principe,	zowel	lichamelijk	als	psychisch,	kan	in	de	
hulpverlening	worden	beschouwd	als	een	absolute	plicht.

2 Respect voor de autonomie van de hulpvrager
Sterker	 dan	 de	 hiervoor	 genoemde	 plicht	 is	 het	 respect	 voor	 de	 autonomie	
van	de	hulpvrager.	Een	patiënt	heeft,	wanneer	hij	geen	gevaar	voor	zichzelf	
of	anderen	 is	en	bij	volle	bewustzijn	 is,	de	vrijheid	zich	al	of	niet	met	hulp	
in	te	 laten.	En	wanneer	hij	daarvoor	kiest,	heeft	hij	recht	op	alle	 informatie	
over	diagnose,	behandeling,	risico’s	bij	de	behandeling,	en	voor-	en	nadelen	
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van	alternatieve	behandelingen.	Ongevraagd	hulp	opdringen,	niet	voorlichten	
over	ongemakken	tijdens	onderzoek	of	behandeling	ondermijnen	de	zelfbe-
schikking	van	de	hulpvrager.	Hij	kan	dan	door	gebrek	aan	informatie	niet	op	
de	 juiste	gronden	oordelen,	noch	zich	voorbereiden	op	ongemakken	die	hij	
moet	ondergaan.	Of	de	patiënt	het	acceptabel	vindt	om	bij	bepaalde	ingrepen	
risico’s	te	lopen	zoals	verlies	van	spraak	of	incontinentie,	is	geheel	aan	hem	en	
aan	niemand	anders.	Iemand	heeft	ook	het	recht	om	een	behandeling	zonder	
risico’s	te	weigeren,	al	is	dat	ten	nadele	van	hemzelf.	Hierdoor	is	het	principe	
van	autonomie	nog	sterker	dan	dat	van	niet	schaden.

3 Inzet voor het welzijn van de hulpvrager
Ook	dit	is	een	hoog	beginsel.	Het	is	echter	geen	absolute	plicht,	want	het	ande-
ren	naar	de	zin	maken	kan	grenzeloos	zijn.	Van	belang	is	dat	de	aard	van	de	
hulpverlening	niet	méér	belastend	mag	zijn	dan	noodzakelijk,	en	de	 indivi-
duele	wensen	zo	goed	mogelijk	gerespecteerd	worden.	Hippocrates	drukte	dit	
duidelijk	uit:	‘Het welzijn van de zieke is het hoogste goed.’

4 Rechtvaardigheid
Iedereen	 heeft	 recht	 op	 dezelfde	 medische	 en	 psychische	 hulp.	 Wanneer	
iemand	 zieker	 is	 of	 meer	 problemen	 heeft,	 kan	 hij	 meer	 hulp	 krijgen.	 Dat	
is	dan	niet	gelijk,	maar	naar	omstandigheden	en	behoefte	wel	rechtvaardig.	
Mensen	uitsluiten	van	voorzieningen	is	onwenselijk.

Als	afgeleide	is	er	nog	het	respect voor privacy	(Ten	Have,	1991).	Persoonlijke	of	
vertrouwelijke	informatie	van	de	hulpvrager	behoort	niet	zonder	toestemming	
aan	derden	te	worden	doorgegeven.	Het	kan	voor	de	hulpvrager	bedreigend	of	
kwetsend	zijn	wanneer	daar	openheid	aan	wordt	gegeven.	Wat	tot	het	gebied	
van	privacy	behoort	en	wat	niet,	bepaalt	de	patiënt.	Die	grenzen	kunnen	per	
persoon	enorm	verschillen.
Wie	het	belang	van	al	die	beginselen	of	principes	niet	begrijpt,	kan	gewezen	
worden	op	naleving	van	wetten	waarin	deze	inzichten	zijn	verwerkt	(Roding,	
1998;	Verbogt,	2007).	Zo	zijn	er:
–	 de	Wet	op	de	geneeskundige	behandelingsovereenkomst	(Wgbo,	1994),	

met	 daarin	 de	 geheimhoudingsplicht,	 voorlichtingsplicht,	 toestem-
mingsvereiste,	zorg	voor	goede	hulpverlener,	bijhouden	van	dossier	en	
recht	op	inzage	en	zo	meer;

–	 de	wet	op	de	Beroepen	in	de	Individuele	Gezondheidszorg	(BIG,	1993),	
die	erop	neerkomt	de	kwaliteit	van	de	beroepsuitoefening	te	bewaken	en	
handhaven,	stelt	onder	meer	dat	de	hulpverlener	zich	houdt	aan	hande-
lingen	op	het	gebied	waarvoor	hij	is	opgeleid	en	ingeschreven;
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–	 de	Kwaliteitswet	zorginstellingen	(KZ,	1996),	met	aandacht	voor	de	kwa-
liteit	van	zorg	binnen	de	instelling;

–	 de	 Wet	 bescherming	 persoonsgegevens	 (Wbp,	 2001),	 met	 regels	 voor	
zorgvuldige	omgang	met	persoonsgegevens.

Schending	van	die	wetten	zal	tot	strafvervolging	leiden.

Het	belang	van	professioneel	handelen	houdt	in	het	verantwoorden	van	eigen	
handelen	en	besef	hebben	van	wat	men	de	patiënt	of	cliënt	aandoet.	Gewoon-
lijk	zijn	in	elk	vakgebied	beroepscodes	opgesteld	met	vele	regels	waaraan	de	
beroepsbeoefenaar	zich	in	de	omgang	met	de	patiënt	behoort	te	houden.	De	
hierboven	 genoemde	 beginselen	 zijn	 daarin	 te	 herkennen	 (Janssen,	 2000).	
De	 voorschriften	 verwijzen	 verder	 naar	 omgang	 met	 collega’s	 (organisatie),	
beroepsgroep	en	samenleving	(zie	hoofdstuk	4).

Opdrachten

1.	 a.	 In	hoeverre	heb	je	adviezen	of	voorschriften	van	de	huisarts	of	psycho-
sociaal	hulpverlener	opgevolgd?

b.	 Indien	van	toepassing:	wat	waren	de	redenen	om	therapieontrouw	te	
zijn?

2.	 Neem	de	beroepscode	van	 je	eigen	vakgebied	 ter	hand	en	analyseer	per	
artikel	welke	ethische	waarde(n)	erop	van	toepassing	zijn,	te	weten	autono-
mie	(de	patiënt	beslist),	niet	schaden	(patiënt	of	cliënt	mag	door	onderzoek	
of	behandeling	niet	slechter	worden),	welzijn	(gezien	de	omstandigheden	
de	situatie	zo	comfortabel	mogelijk	maken	door	aan	te	sluiten	op	de	wen-
sen	van	de	patiënt)	en	rechtvaardigheid	(behandeling	voor	ieder	toeganke-
lijk	en	van	gelijke	kwaliteit).

3.	 a.	 Geef	voorbeelden	van	jouw	sympathieën	en	antipathieën	bij	zorg	vragers.
b.	 Hulpvragers	met	een	hoge	YAVIS-score	(young,	attractive,	verbal,	intel-

ligent,	social)		krijgen	van	hulpverleners	meer	aandacht	vergeleken	met	
personen	met	een	lage	score	(non-YAVIS).	In	hoeverre	ben	je	er	kwets-
baar	voor?

4.	 a.	 Wat	zijn	jouw	beweegredenen	om	voor	een	functie	in	de	hulpverlening	
te	kiezen?

b.	 Wat	je	bij	a	aangeeft,	wat	zijn	daarvan	de	kwaliteiten	en	valkuilen	in	het	
contact	met	hulpvragers?
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