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Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Commissie Ethiek Vorming
en Intervisie - Symposium ‘Beroepsgeheim onze zorg’ – 19 oktober 2018
- Hasselt

Beste deelnemers,

Namens de Commissie Ethiek Vorming en Intervisie van Zorgnet-Icuro wil ik
jullie als voorzitter van deze commissie hartelijk welkom heten. Op dit 11de
symposium van onze commissie, die tot voor kort Werkgroep Ethiek in de
Kliniek heette. Het thema ‘beroepsgeheim en het omgaan met vertrouwelijke
gegevens in een zorgcontext’ weet blijkbaar te boeien en we zijn hier samen
met een nooit gezien aantal van 250 deelnemers. Uiteraard zijn we hier heel
blij en tevreden over. En we hebben er alles aan gedaan om het praktisch met
de PXL in goede banen te leiden.

Toen we het thema ‘beroepsgeheim, onze zorg’ voor het eerst bedachten,
hadden we de intuïtie dat er nood was aan een studiedag over dit thema.
Wellicht mede door de actualiteit van de nieuwe privacy-wetgeving, maar ook
door een aantal casussen die de media haalden in verband met
beroepsgeheim, discretieplicht en biechtgeheim, is het thema onder de
aandacht gekomen. En er is dus een grote nood aan reflectie over. Omdat het
een complex en meer-gelaagd thema is; bovendien ook nog afhankelijk qua
invulling naargelang de beroepsgroep en naargelang de specifieke sector
waarin men als zorg- of hulpverlener werkt. Een thema dat ook vanuit
verschillende perspectieven en vakgebieden een andere belichting kan krijgen;
met raakvlakken, maar ook met snijvlakken, waarbij de nodige verwarring kan
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ontstaan.

De

twee

grote

domeinen

betreffen

hier

uiteraard

het

gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek.

Zoals altijd hebben we het programma zo samengesteld dat we naast inzicht
ook handvatten voor de praktijk trachten aan te bieden. In de plenaire sessies
en uiteraard in de workshops. Vanwege de complexiteit van de thematiek zijn
eenvoudige pasklare antwoorden zeker bij dit thema niet altijd mogelijk. Het
wordt dus ongetwijfeld een dag waarop u, naast hopelijk het vinden van vele
handvatten en antwoorden, mogelijk ook zult blijven worstelen met vragen
vanuit concrete casussen. Van belang zullen daarom ook het delen van kennis
en inzichten en de interactie zijn.

Aan dit ‘blijven worstelen met vragen’ komen we tegemoet via de mogelijkheid
dat u in de loop van de dag een geel A5-papier invult waarop u een moeilijke
casus omschrijft, of een dilemma, of een spanningsveld uit uw praktijkcontext;
iets waar u blijft mee worstelen, iets waarop u vandaag geen antwoord vindt,
iets wat vandaag niet helder wordt en blijft knagen. Eventueel met een voorstel
tot aanpak en tot een manier van ermee aan de slag te gaan. U vindt dat gele
A5-papier in uw map; u kunt het in de loop van de dag deponeren aan de
congresbalie; dat kan anoniem of met uw naam en gegevens zodat we indien
nodig kunnen contacteren. Wanneer u dat doet tijdens de pauze van de
voormiddag, kan uw inbreng mogelijk meegenomen worden in het
panelgesprek met de drie plenaire sprekers in het tweede gedeelte van de
voormiddag. De bedoeling van jullie input is verder dat we uw inbreng als
Commissie Ethiek zullen meenemen in de opvolging van dit symposium, in onze
werkvergaderingen en mogelijk ook in de Ronde Tafel, die we volgend jaar op
donderdag 25 april organiseren en waarbij we mogelijk zullen vertrekken
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vanuit het casusmateriaal uit de workshops van vandaag en samen zullen
zoeken naar handvatten en oplossingen.

Maar nu eerst terug naar de opbouw van dit symposium. Zo dadelijk komen
drie plenaire sprekers aan het woord met telkens een bepaald perspectief: dat
van het recht en het gezondheidsrecht met Tom Balthazar, dat van de ethiek
met aandacht voor het werken in teamverband en netwerken met Axel
Liégeois, en dat van de levensbeschouwelijke context en de geestelijk
verzorgers in de wisselwerking met andere zorgverleners met Frank Judo. De
lezingen sluiten onmiddellijk op elkaar aan. Uw vragen aan de sprekers en jullie
feedback als deelnemers kunnen aan bod komen als volgt:
- Ten eerste via het genoemde gele A5-papier dat u in de loop van de dag
kunt invullen.
- Ten tweede via een mogelijkheid tot participatie van u als deelnemer bij
het panelgesprek met de drie sprekers onder leiding van Brenda Froyen,
door middel van een casus en via de mogelijkheid om te stemmen en uw
keuze uit te drukken – akkoord of niet-akkoord – bij een aantal vragen en
stellingen die erbij aansluiten en waarop de sprekers zullen ingaan.
- Ten derde aan het einde van het panelgesprek, ca. 12u15, voorzien we
namelijk ruimte voor verdere uitwisseling met jullie; mogelijke vragen
van jullie kant kunnen hierbij aan bod komen.

Om 12u40 zullen we dan de voormiddag afsluiten.

In de namiddag volgen 4 workshops die elk tweemaal gegeven worden. Het is
de bedoeling dat er zoveel mogelijk interactief gewerkt wordt en er ruimte is
voor uitwisseling. Een overzicht van de aangeboden thema’s: 1) Een integere
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omgang met vertrouwelijke gegevens in de context van technologische
ontwikkelingen (Bart Goossens en Peter Berghmans); 2) Beroepsgeheim op de
rand: delen van informatie met justitie en in een forensische context? (Freya
Van der Laenen); 3) Informatie delen met familie en naasten (Axel Liégeois); 4)
Het beroepsgeheim bij levensbeschouwelijke medewerkers of geestelijk
verzorgers en de verhouding tot het multidisciplinair zorgteam (Filip Vermeire
en Kathleen Verhelst).

Het symposium past in de reeks jaarlijkse symposia die we uitbouwen sinds
2008. Het is ons elfde symposium. Op de website van Zorgnet-Icuro staat van
de diverse edities van ons symposium telkens een uitgebreid verslag dat jaar na
jaar gepubliceerd wordt in het tijdschrift Ethische Perspectieven.

Qua documentatie van het symposium van vandaag wil ik erop wijzen dat de
presentaties van de diverse sessies zo veel als mogelijk vanaf aanstaande
maandag te vinden zullen zijn op de website van Zorgnet-Icuro.

Zo, beste deelnemers, we hopen van harte dat het een boeiend symposium
wordt; dat ieder inspiratie mag vinden om ermee aan de slag te gaan in de
eigen praktijkcontext; en ook dat we er vandaag samen iets aan hebben: in een
sfeer van dialoog en met een open blik en interesse voor elkaar.
Dit alles wens ik jullie namens de Commissie Ethiek Vorming en Intervisie toe.
Graag vermeld ik hierbij dat we vandaag met diverse leden van de commissie
beschikbaar zijn voor verdere toelichting bij onze werkzaamheden, indien u
geïnteresseerd bent in een meer actieve participatie.

