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Visietekst m.b.t. 
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Erkenningsnr RVT: VZB376 

Erkenningsnr CVK: KCE978 

 

KWALITEITSZORG KWB 106 KWALITEITSBELEID 06/07/2021 revisie: 3 

 
De visie m.b.t grensoverschrijdend gedrag t.a.v. gebruikers vertrekt vanuit de algemene visie en de strategische doelen 
zoals vastgelegd in de opdrachtsverklaring van het woonzorgcentrum De Plataan.  

 

VISIE OP GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TAV GEBRUIKERS  

 
1. Uitgangspunt 

Elkeen die gebruik maakt van onze dienstverlening moet zich aanvaard weten, respect ervaren, zijn eigenheid verder 
kunnen ontplooien en zijn integriteit gewaarborgd weten. Hiervoor treden gebruikers en zorgverleners in een open 
houding met elkaar in communicatie. In een open overleg wordt de zorg- en dienstverlening georganiseerd. 
 
In deze visietekst gaan we dieper in op grensoverschrijdend gedrag en op welke wijze wzc De Plataan hiermee wenst om 
te gaan. Dit kadert binnen het brede kwaliteitsbeleid van het wzc en meer specifiek sluit het ook aan bij de SMK 1.3 
waardigheid: ‘De voorziening neemt (voor haar hulp- en dienstverlening) de waardigheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van de gebruiker als uitgangspunt’.  
Dit vindt ook aansluiting bij onze eigen kwaliteitsvoorwaarde, integriteit. Hieronder wordt verstaan: ‘Respect voor de 
eigenheid van de gebruiker staat voorop. De gebruiker wordt altijd aanvaard als een volwaardig persoon. Het wzc neemt 
maatregelen om de integriteit van de gebruiker te waarborgen.’ 
 
Dus: grensoverschrijdend gedrag gaat in tegen de aanvaarding van elke gebruiker als volwaardig persoon en brengt de 
waardigheid van de persoon in gevaar. 
 
 

2. Begripsomschrijving 
Grensoverschrijdend gedrag is het niet respecteren van iemands persoonlijke grens. Het gaat over alle ongewenst gedrag 
of alle ongepaste omgangsvormen, passief of actief, die de kwaliteit van leven en werken in een voorziening in gevaar 
kunnen brengen. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een persoonlijke grens en dus een subjectieve beleving 
(oncomfortabel, onveilig, angstig, machteloos, vernederd gevoel) 

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag, verbaal of niet-verbaal, bewust of onbewust, komende van personeel of andere 
medewerkers, de eventuele medegebruikers, familieleden of derden dat ervaren wordt door de zorgvrager en/of anderen 
(hulpverlener en/of collega’s in teamverband) als negatief, ongewenst of gedwongen, onafhankelijk van de situatie, en 
ongeacht de tijd of de plaats. 
 
 

3. Preventie 
We vinden het belangrijk om een open klimaat te creëren waarbinnen klachten kunnen geformuleerd worden en er 
tegenover de melder (zorgvrager, zorgverlener…) een positieve houding wordt aangenomen. 
 
Hieronder worden de preventieve acties opgesomd met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag die geïmplementeerd 
zijn in ons wzc: 

- Bij aanwerving wordt aan elke toekomstige werknemer een uittreksel uit het strafregister (attest van goed 
gedrag en zeden) model 1 gevraagd. Dit officieel document vermeldt de eventuele strafrechtelijke 
veroordelingen die op naam van de betrokkene staan. 

- Bij aanwerving onderschrijft elke toekomstige werknemer: 
▪ het arbeidsreglement met deontologische code  
▪ de afspraken uit de rechtspositieregeling  

- Bij de jaarlijkse functionerings- en evaluatiegesprekken komt  het functieprofiel (vaardigheden, kennis, attitudes) 
van elke medewerker aan bod. 
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- De dagelijkse briefing en het maandelijks interdisciplinair overleg van elke afdeling bieden de mogelijkheid om te 
reflecteren over bepaalde ‘lichamelijke omgangsvormen’ met gebruikers. Dit veronderstelt voldoende openheid 
en maturiteit van het zorgpersoneel: het vraagt durf zich kwetsbaar op te stellen en de eigen waarden en 
normen in vraag te stellen. Onze voorziening stimuleert dergelijk open en communicatief klimaat en ondersteunt 
en vormt begeleiders waar nodig. 

- Bij opname verwijst de sociale dienst naar de interne afsprakennota waarin grensoverschrijdend gedrag expliciet 
ter sprake komt in de rubriek ‘behandeling van suggesties, opmerkingen of klachten’. Zie hiervoor FOR 0606 
‘Interne afsprakennota’. 

 
 

4. Melding en aanpak 
Klachten of vermoedens kunnen op diverse manieren gemeld worden: 
 

• intern 
Klachten worden gemeld aan de kwaliteitscoördinator (klachtenprocedure zoals gehanteerd in het wzc De 
Plataan). Zie hiervoor PRO 110 ‘Klachtenprocedure’ en PRO 110b ‘Procedure grensoverschrijdend gedrag’. 
 
De kwaliteitscoördinator neemt contact op met de vertrouwenspersoon binnen het OCMW, die een in de 
voorziening afgesproken meldingstraject volgt: samenstellen van een werkgroep met secretaris OCMW, 
directeur, preventieadviseur psychosociale aspecten, hoofdverpleegkundige, … (rekening houdend met de 
wetgeving over beroepsgeheim en het daaraan gekoppelde spreekrecht).  
De vertrouwenspersoon OCMW kan contact opnemen met de procureur des Konings die dit dossier dan verder 
opvolgt. 
 
De hoofdverpleegkundige zorgt voor de begeleiding van het slachtoffer en zijn persoonlijke leefomgeving  

 

• extern 
a) Tijdens werkdagen (9u-17u) is het mogelijk om (anoniem) gratis contact op te nemen met het Meldpunt 

misbruik, geweld en kindermishandeling via het nummer 1712.  
b) Er kan elke werkdag (9u-12u) gebeld worden naar de Woonzorglijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De 

Woonzorglijn is te bereiken op 078/15 25 25, via woonzorglijn@vlaanderen.be of www.woonzorglijn.be 
c) Een slachtoffer kan rechtstreeks klacht neerleggen bij de procureur des Konings om een onderzoek en 

strafvervolging te verkrijgen. Een slachtoffer mag eveneens een schadevergoeding vragen voor de schade die 
hij/zij door dit misdrijf heeft geleden. 

d) Indien een arts als ‘dader’ in beeld is, dan kan ook de bevoegde provinciale raad van de Orde der artsen 
(www.ordomedic.be) ingelicht worden over de gepleegde feiten. Doel is dan ertoe bij te dragen dat de raad van 
de Orde een betere uitoefening van het beroep borgt en dat de feiten disciplinair worden beteugeld. 
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