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Deontologische code Thuiszorg 

1 Omgaan met cliënt en omgeving 
Als gezinshulp/thuishulp verleen je aangepaste hulp aan gebruikers van de dienst, 
onafhankelijk van leeftijd, ras, geslacht, geloofsovertuiging, cultuur, seksuele geaardheid, 
nationaliteit en politieke opvatting. Je respecteert de gebruiker en het gebruikerssysteem en 
draagt bij tot het verbeteren van hun welzijn en tot het verbeteren of maximaal herstellen van 
de zelfredzaamheid op vlak van wonen en leven in hun thuissituatie. 

1.1 Scheiding werk & privé 
Als gezinshulp/thuishulp zorg je voor een gezonde afstand naar de cliënt en zijn of haar 
mantelzorger. Je werkt enkel tijdens de diensturen bij de aangeduide gebruiker. 

• Je neemt geen persoonlijk werkmateriaal mee naar de cliënt (bijvoorbeeld 
poetsmateriaal, strijkijzer, …) 

• Je belt buiten de werksituatie niet naar de cliënten 
• Je geeft je privénummer, emailadres en/of persoonlijk adres niet door aan de 

gebruiker of mantelzorgers 
• Je legt geen contacten met de cliënten en mantelzorgers via de sociale media 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, WhatsApp, …) 
• Je neemt geen familie of vrienden mee naar de cliënt. 
• Je bespreekt je persoonlijke problemen niet met de cliënt. 
• Je gaat geen intieme, persoonlijke relatie aan met de cliënt of mantelzorger. 

 

Deze contacten worden soms erg belastend en vormen een bedreiging voor je privacy. 
Daarnaast schept dit valse verwachtingen bij de cliënten ten aanzien van je collega’s. 
Uiteindelijk weten de cliënten niet meer wat zij al dan niet mogen eisen. Tot slot kan dit de 
goede werking van de dienst in het algemeen verstoren. 

• Na overleg met je verantwoordelijke kan je als gezinshulp/thuishulp een uitzonderlijk 
bezoek brengen aan een cliënt in het ziekenhuis buiten de werkuren, en dit enkel in 
geval je dit zelf graag wilt.  

• Indien je door de cliënt wordt uitgenodigd op feestelijkheden, kan dit eventueel, maar 
steeds na overleg met je verantwoordelijke. 

1.2 Werktijden respecteren / grenzen 
• Je werkt als gezinshulp/thuishulp op vaste momenten bij de cliënt. Deze momenten 

zijn afgesproken tussen de cliënt en je verantwoordelijke. Het verschuiven van je 
uren om een opdracht te kunnen doen die buiten de normale werkuren valt (bv langer 
blijven omwille van een noodsituatie, wijziging van dag, enz.) is enkel mogelijk na 
overleg met je verantwoordelijke. 

• Je mag aan de cliënt niet vragen om vroeger te vertrekken. Indien je vroeger bij een 
cliënt wil stoppen dan heb je vooraf de goedkeuring van je verantwoordelijke nodig. 
Wanneer je vroeger vertrekt dan afgesproken (en zonder overleg met je 



verantwoordelijke) kan dit in de meeste gevallen problemen geven met de 
arbeidsongevallenverzekering.  

• Indien je je tijdens je werkzaamheden bij de cliënt thuis bedreigt voelt in uw 
psychosociaal welzijn door een conflictsituatie, door een situatie gekenmerkt door 
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, is het vanzelfsprekend dat u de 
werksituatie onmiddellijk verlaat. 

• Je mag geen werk van de cliënt (bijvoorbeeld naaiwerk, was of strijk) mee naar huis 
nemen of opdrachten uitvoeren voor de cliënt buiten de normale werkuren. 

• Indien de cliënt zelf jouw werkzaamheden vroeger beëindigd, verwittig dan steeds 
jouw verantwoordelijke. Het is niet toegestaan om gewoon naar huis te gaan! 

• Let op met het aankopen van verslavende middelen (medicatie, alcohol, …) op vraag 
van jouw cliënt. Toets altijd bij de verantwoordelijke af of dit kan. 

1.3 Respect en discretie 
• Je voert de taken uit op een deskundige manier met respect voor de cliënt en diens 

waarden, normen en gewoontes voor zover deze binnen de door de maatschappij 
aanvaardde normen vallen. 

• Je maakt geen misbruik van de afhankelijkheidspositie van de cliënt en onthoudt je 
van intimidatie of ongewenste intimiteiten.  

• Je kan de cliënt bij zijn of haar voornaam aanspreken wanneer de cliënt hier zelf om 
vraagt.  

1.4 Beroepsgeheim 
Beroepsgeheim heeft betrekking op de informatie die jij als gezinshulp/thuishulp krijgt van de 
cliënt. Als gezinshulp/thuishulp ben je (net als alle andere werknemers van het OCMW) 
gebonden aan het beroepsgeheim. Bij schending van het beroepsgeheim kan je 
strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.  

Beroepsgeheim houdt in dat je nooit met derden praat over concrete mensen of situaties uit 
je werk. Dit is zeer belangrijk voor de cliënten die gebruik maken van de hulpverlening. Zij 
moeten zeker zijn dat hun privéleven gerespecteerd wordt en niet aan buitenstaanders wordt 
doorgegeven. 

Hierop zijn enkele uitzonderingen: 

• Binnen je team heb je gezamenlijk beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat je binnen je 
team, maar niet buiten je team, wel informatie mag uitwisselen die nuttig is voor jou of 
je collega en dit in het belang van de cliënt. 

• Buiten je team mag je enkel informatie uitwisselen met personen die instaan voor de 
zorg van de cliënt (huisarts, verpleegkundige, …). Je mag enkel noodzakelijke 
gegevens uitwisselen die in het belang zijn van de zorg rond de cliënt. Let wel: als de 
cliënt niet wil dat je de info doorgeeft dan mag je dat ook niet doen. Breng de cliënt 
op de hoogte wanneer je info doorgeeft aan een collega die binnen dezelfde 
hulpverleningssituatie werkt. 

• Wanneer de cliënt de toestemming heeft gegeven de info door te geven aan anderen. 
• Wanneer de cliënt of iemand anders in gevaar is. 



Concreet betekent beroepsgeheim: 

• dat je enkel met collega’s van het team of met je verantwoordelijke over de cliënten 
spreekt (informatie doorgeven, problemen bespreken, oplossingen zoeken voor 
problemen). Dit in het kader van het beroep en op de juiste momenten, namelijk op 
vergaderingen of op werkbesprekingen. 

• dat je niet met de ene cliënt spreekt over een andere cliënt (over hun 
gezinstoestanden, over hun gezondheid, over het werk dat je er doet, ...).  

• dat je wat er op vergaderingen over de cliënten besproken werd, niet verder vertelt 
tenzij dat dit zo beslist werd. 

• dat je niet met derden (buren, gezin, familie, vrienden, ...) over de cliënten spreekt.  
 

Deze principes zijn niet altijd haalbaar; je kan niet altijd geheim houden waar je bv. komt. 
Toch moet er steeds naar gestreefd worden, zo niet krijgt de hele dienst een slechte 
reputatie, welke eventuele hulpvragers er kan van weerhouden een aanvraag te doen, of 
bestaande cliënten kan aanzetten de hulp stop te zetten. 

Het beroepsgeheim blijft gelden, ook als men uit dienst is getreden. 

Twijfel je over iets. Bespreek het dan met je verantwoordelijke. Jullie hebben immers een 
gezamenlijk beroepsgeheim.  

1.5 Discretieplicht 
Discretieplicht gaat over de informatie die je krijgt bij het uitoefenen van je job als 
gezinshulp/thuishulp. Het gaat hierbij niet om de info die je krijgt vanuit de vertrouwelijke 
relatie met de cliënt over zijn situatie, maar over alle andere info, zoals hieronder opgesomd. 
Het schenden van de discretieplicht kan leiden tot een sanctie vanuit het OCMW. 

Discretieplicht betekent dat alles wat wordt gezegd binnen de organisatie ook binnen de 
organisatie blijft. 

Ten aanzien van de dienst is er een ABSOLUUT VERBOD om:  

• interne aangelegenheden van de dienst bij de cliënten te gaan vertellen 
• enig document van de dienst of het OCMW door te spelen aan de cliënt zonder 

toestemming van de dienst. 
• vertrouwelijke informatie of de inhoud van gesprekken van de dienstvergaderingen of 

met de verantwoordelijke naar buiten te brengen 
 

Ten aanzien van de collega’s is er een ABSOLUUT VERBOD om: 

• in te gaan op roddelpraat of beschuldigingen over collega’s bij de cliënten. 
• conflicten of persoonlijke aangelegenheden met/of van de collega’s (of andere 

personeelseden) bij de hulpvragers uit de doeken te doen 
 

Het voorgaande lijkt voor zichzelf te spreken en ieder zal ermee instemmen. Toch toont de 
werkelijkheid dat er tegen deze meest elementaire zaken regelmatig gezondigd wordt. 



2 Geld en geschenken 

2.1 Geschenken 
Je aanvaardt als gezinshulp/thuishulp geen fooien, geschenken, juwelen of andere 
voorwerpen, ook niet bij testament of door schenking voor of na het overlijden van de cliënt. 
Als de cliënt, ondanks alles, er op staat om je toch een geschenk te geven, contacteer je je 
verantwoordelijke. In beperkte mate kan enkel een bederfelijk goed (zoals bijvoorbeeld 
pralines of een bloemetje) aanvaard worden. 

In ruil zal de cliënt immers (ook al zegt men van niet) iets meer van jou als 
gezinshulp/thuishulp verwachten dan de normale opdracht. Het aanvaarden ervan maakt de 
uitoefening van je beroep moeilijk. 

Bij aanvaarding van een erfenis van een cliënt via een testament door een 
gezinshulp/thuishulp, betekent dit het einde van de tewerkstelling bij de organisatie omwille 
van een dringende reden.  

2.2 Handel voeren 
Het is niet toegestaan om dingen of diensten te kopen van, te verkopen aan of te ruilen met 
de cliënt. Dit kan zeer vervelende consequenties krijgen, ook al deed je dit met de beste 
bedoelingen. 

Je onthoudt je als gezinshulp/thuishulp dus van commerciële activiteiten die voortvloeien uit 
de beroepsrelatie met cliënt. 

2.3 Geld lenen 
Je leent als gezinshulp/thuishulp geen geld aan de cliënt. Bijvoorbeeld: om boodschappen te 
doen. Omgekeerd leen je ook geen geld van de cliënt. 

2.4 Omgaan met geld van de cliënt 
Je mag als gezinshulp/thuishulp geen volmacht hebben op de bankrekening van de cliënt.  

Je handelt geldzaken altijd correct af volgens de procedures opgenomen in het 
kwaliteitshandboek voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Bij vragen raadpleeg je 
onmiddellijk je verantwoordelijke. 

2.5 Geen eigen boodschappen tijdens werktijd 
Tijdens het boodschappen doen voor de cliënt doe je geen persoonlijke boodschappen, 
eventuele klantenpunten komen steeds op de kaart van de cliënt. 

3 Professionele houding 

3.1 Roken 
Het is verboden te roken in de woning van de cliënt, ook al rookt de cliënt zelf. 



3.2 Telefoon / Gsm-gebruik 
Als gezinshulp/thuishulp voer je geen privégesprekken met de telefoon van de cliënt. 

Je eigen GSM wordt niet gebruikt bij de cliënt. Er wordt enkel opgenomen in functie van het 
werk of per uitzondering als er iets ernstig is in je privéleven. 

3.3 Voorkomen  
Je zorgt als gezinshulp/thuishulp voor een aanvaardbaar voorkomen in functie van de job. 
Opzichtige kledij, overdadige juwelen, overdadige piercings, opzichtige zichtbare tatoeages 
worden niet toegelaten.  

Verder zorg je er als gezinshulp/thuishulp voor dat je steeds op een ordentelijke en alerte 
manier je werkzaamheden verricht. Dit betekent dat je niet onder invloed mag zijn van 
alcohol, drugs of andere verdovende middelen. 

Het is verplicht om de arbeidskledij die de dienst heeft aangekocht te dragen tijdens de 
werkuren. Het omkleden gebeurt steeds buiten het zicht van de zorgvrager. 

De arbeidskledij mag niet zelf thuis gewassen worden! De vuile gedragen arbeidskledij dient 
gedeponeerd te worden in de wasserij van het WZC Ten Weldebrouc. 

4 Interne afspraken 

4.1 Huissleutel 
Als gezinshulp/thuishulp neem je niet zomaar een huissleutel aan van de cliënt. Bespreek dit 
steeds met je verantwoordelijke. 

4.2 Schade 
Wanneer er zich een ongeval voordoet, of wanneer je zelf iets stuk maakt bij de cliënt, stel je 
de dienst hier onmiddellijk van op de hoogte. 

Wanneer je schade berokkend aan cliënten of derden tijdens je werkzaamheden, handel dan 
steeds volgens de procedure opgenomen in het administratief handboek. 

Dit houdt in dat de gezinshulp/thuishulp zijn/haar deel van het aangifteformulier invult en dat 
de cliënt het andere deel invult. Beide zijden van het formulier worden volledig ingevuld terug 
bezorgd aan de verantwoordelijke van jouw dienst. 

4.3 Samen eten met de gebruiker 
Je kan samen eten met de cliënt wanneer deze er uitdrukkelijk om vraagt. 

4.4 Gebruik van wagen 
Als gezinshulp/thuishulp mag je gebruik maken van de wagen van de cliënt om 
boodschappen te doen met of voor de cliënt, of om de cliënt te vervoeren. Dit kan enkel mits 



toestemming van de cliënt, en na gecontroleerd te hebben of de autoverzekering nog in orde 
is. 

Wanneer je je niet veilig voelt, ben je niet verplicht om met de cliënt mee te rijden. 

Je eigen wagen gebruiken kan ook, maar enkel volgens de werkvoorschriften die zijn 
opgenomen in het kwaliteitshandboek voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Binnen 
deze procedure wordt verwacht dat je jouw verantwoordelijke op de hoogte stelt, dat er een 
verklaring ingevuld en ondertekend wordt en dat er een kilometervergoeding doorgerekend 
wordt aan de klant volgens de formulieren opgenomen in het kwaliteitshandboek voor 
gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

In uitzonderlijke gevallen kan er een beroep gedaan worden op een dienstwagen van de 
organisatie Willebroek. Bespreek dit met jouw verantwoordelijke. 

4.5 Relatie met collega’s & verantwoordelijke 

4.5.1 Verantwoordelijke 
Je verantwoordelijke is jouw aanspreekpunt en vertrouwenspersoon binnen de dienst. 
Spreek hem/haar steeds aan wanneer je problemen ervaart bij de cliënt. Het is uiterst 
belangrijk om hem/haar in te lichten als je ergens mee zit of over een situatie geen raad 
weet, op welk vlak dan ook. Spreek hem/haar op tijd aan zodat eventuele grote problemen 
vermeden kunnen worden. 

Je let op je eigen gezondheid en streeft naar betere werkomstandigheden zodat je je job op 
een veilige en gezonde manier kan uitvoeren. Hiervoor geef je suggesties en signalen door 
aan je verantwoordelijke.  

4.5.2 Wijzigingen uurrooster 
Wanneer je niet bij de cliënt terecht kan, moet je steeds de dienst verwittigen.  

Indien de cliënt jou tijdig op de hoogte brengt van een onderbreking van de hulp, dan noteer 
je deze periode MAAR je verwijst de cliënt alsnog door naar jouw verantwoordelijke. De 
cliënt of diens mantelzorger dient ook hem/haar op de hoogte te stellen van de periode van 
onderbreking. 

Het is verder belangrijk om cliënten er regelmatig aan te herinneren dat zij voor wijzigingen in 
de hulpverleningen (verlof, belet, enz... ) rechtstreeks contact dienen op te nemen met de 
verantwoordelijke en dat zij dit tijdig dienen te doen. 

Je werktijden worden steeds afgesproken in overleg met je verantwoordelijke. Wanneer je 
wegens dringende en onvoorziene omstandigheden langer dient te werken, verwittig je 
steeds je verantwoordelijke. Ook wanneer je niet op tijd bij de cliënt geraakt, verwittig je je 
verantwoordelijke. 

4.5.3 Collegialiteit 
• Je draagt samen met andere gezinshulp/thuishulpen en/of andere (professionele) 

hulpverleners op een “afgestemde wijze” zorg voor het ‘totale’ welzijn van de gebruiker. 
• Je gaat respectvol om met de collega’s en de verantwoordelijke. 



• Je deelt je kennis, vaardigheden en ervaringen met je collega’s. In de wijkwerking, 
werkvergaderingen, zorgoverleg, vorming, toets je je eigen beroepsovertuigingen 
regelmatig aan die van je collega’s en je verantwoordelijke.  

• Je gedraagt je collegiaal naar je collega’s en de dienst. Dit doe je door je correct te 
houden aan de gemaakte afspraken. 

• Je neemt je verantwoordelijkheid op voor de zorg bij de cliënt. Hierbij laat je in geen 
enkel geval een taak aan een collega over met de bedoeling je eigen 
verantwoordelijkheden uit de weg te gaan. 

• Je ondersteunt het vertrouwen van de cliënt en zijn omgeving in je collega’s en andere 
hulpverleners. Zo toon je vertrouwen in een nieuwe collega, bevestig je geen klachten 
over ziekte van een collega, …  

• Je roddelt niet over collega’s, verantwoordelijke of andere medewerkers van je dienst. 

4.6 Omgaan met klachten 
Wanneer een cliënt een klacht heeft, maak je tijd om naar deze klacht te luisteren. Let er op 
dat je niet in de verdediging gaat. Vat een klacht niet negatief op, maar zie het als een 
manier om je eigen werk of dat van je collega’s of de dienst te verbeteren.  

Wanneer de klacht gaat over een collega of over de dienst, informeer je de cliënt over de 
klachtenprocedure en verwijs je de cliënt steeds door naar je diensthoofd.  

4.7 Afwezigheden 

4.7.1 Ziekte of dringende afwezigheid 
Wanneer je onverwacht afwezig bent omwille van ziekte of andere dringende 
omstandigheden, verwittig je onmiddellijk ’s morgens de dienst en dit vóór aanvang van je 
eerste werkpost. Je laat diezelfde dag ook nog weten hoe lang je afwezig zal zijn. Je neemt 
hiervoor zelf telefonisch contact op met de dienst, en vraagt steeds naar je 
verantwoordelijke. Wanneer hij/zij niet aanwezig is, geef je je afwezigheid door aan een 
andere medewerker van de dienst. Je laat niet iemand anders bellen, en verwittigt ook niet 
via sms, mail, fax, … Je laat ook weten bij welke cliënten vervanging nodig of wenselijk is. 

Wanneer je afwezigheid verlengd wordt, gelden dezelfde afspraken. 

4.7.2 Verlof of vorming 
Wanneer je verlof neemt, verwittig je zelf je cliënten dat je niet kan komen. Je noteert dit op 
de kalender / planning bij je cliënt. 

Indien je weet dat er een vorming gepland staat, verwittig je jouw cliënt dat je niet kan 
komen. Je noteert dit op de kalender / planning bij je cliënt. De cliënt zal hierover ook nog 
schriftelijk op de hoogte gesteld worden. 

4.8 Stagiairs 
Je zorgt voor een gunstige leeromgeving voor de toevertrouwde stagiairs. Naargelang hun 
opleiding delegeer je bepaalde taken aan de studenten. Je ondersteunt hen bij het 
ontwikkelen van hun beroepsvaardigheden en autonoom handelen. 

Deze deontologische code geldt ook bij het omgaan met stagiairs. 



5 Samenwerking & doorverwijzing 
• Als gezinshulp/thuishulp werk je, in het belang van de cliënt en zijn/haar omgeving, 

samen met andere zorgverleners. Je draagt actief bij tot deze samenwerking, die 
noodzakelijk is om een optimale hulpverlening aan de cliënt en zijn/haar omgeving te 
bieden. Je kan uitgenodigd worden voor een interdisciplinair overleg rond de cliënt, 
waaraan je constructief en kritisch deelneemt. 

• Wanneer je merkt dat de cliënt andere zorgnoden heeft of wanneer de cliënt hier zelf bij 
jou naar vraagt, geef je informatie over de verschillende mogelijkheden of verwijs je deze 
zorgvraag door naar je verantwoordelijke. Laat de cliënt steeds de vrije keuze welke hulp 
hij/zij wenst in te schakelen. Hou je verantwoordelijke op de hoogte van gewijzigde of 
nieuwe zorgnoden. 

• Over inschakeling of stopzetting van andere hulpverleners of hulpverleningsvormen 
overleg je steeds met je verantwoordelijke. 
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