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Zorgweigering en Zorg beëindiging 
 
Inleiding 
De organisatie kan zorg weigeren of reeds ingezette zorg voortijdig beëindigen als er redenen zijn op 
grond waarvan het verlenen van verdere zorg of de gevraagde omvang daarvan in redelijkheid niet 
van de organisatie kan worden verlangd. 
 
Van deze weigering of beëindiging doet de organisatie direct en met redenen omkleed, melding aan 
de Inspectie van Volksgezondheid. 
 

Zorgweigering 
De directie van de organisatie is verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder de 
medewerkers de zorg verlenen.  
 
Voor de uitvoering van zorg wordt onder goede omstandigheden verstaan: 
Het vermijden van zwaar lichamelijk werk waardoor de gezondheid van de medewerker wordt 
aangetast. 
De hygiënische omstandigheden mogen geen gevaren opleveren voor de medewerker. 
De medewerker kan in vrijheid en veiligheid de werkzaamheden uitvoeren. 
De medewerker wordt niet gediscrimineerd om welke reden dan ook. 
De medewerker wordt niet seksueel of psychisch geïntimideerd of agressief of gewelddadig benaderd. 
 
Als in een zorgsituatie aan één van genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt de 
organisatie zich het recht voor om in bepaalde situaties geen zorg te verlenen of de zorg direct stop te 
zetten. 
 
Wanneer één van bovenvermelde situaties zich voordoet, dan wordt dit onmiddellijk door de 
medewerker bij de directie gemeld. De directie zal met de cliënt in gesprek gaan over welke 
maatregelen getroffen moeten worden om het probleem op te lossen. De directie streeft naar 
overeenstemming met de cliënt. 
 

Werkwijze 
In geval de medewerker een situatie aantreft zoals genoemd onder zorgweigering wordt conform de 
volgende werkwijze gehandeld: 
De medewerker vertelt de cliënt welke situatie of omstreden handeling zij/ hij als niet acceptabel 
beschouwd en welke stappen ondernomen gaan worden. 
De medewerker overlegt de problemen met de directie. 
De directie en de medewerker gaan samen op bezoek bij de cliënt en bespreken wat gedaan kan 
worden om het probleem op te lossen. 
Indien de directie hiertoe aanleiding ziet, wint deze advies in bij een deskundige op het gebied van het 
betreffende probleem. 
De samen met de cliënt afgesproken oplossing(en) en termijn waarbinnen de oplossing gerealiseerd 
moet zijn, wordt door de directie in een schriftelijke bevestiging vermeld en naar de cliënt gestuurd. 
 
De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld de situatie te verbeteren en zijn/ haar gedrag aan te passen. 
Indien de cliënt de situatie niet verbetert of het gedrag niet aanpast, wordt dit door de medewerker 
gemeld bij de directie. 
De directie stelt zich uitvoerig op de hoogte van de hulpverleningssituatie en neemt het besluit om al 
dan niet verder zorg te verlenen. Wanneer er geen zorg (meer) verleend wordt, wordt dit schriftelijk en 
met redenen omkleed aan de cliënt medegedeeld. Tevens wordt in deze brief verwezen naar de 
klachtenprocedure van de organisatie, indien de cliënt het niet met deze beslissing eens is. 
Indien besloten wordt de (verdere) zorg te weigeren, wordt hiervan door de directie een melding 
gemaakt naar de Inspectie van Volksgezondheid. In deze melding wordt minimaal aangegeven de 
datum van ingang en de reden van zorgbeëindiging, de relevante gegevens van de cliënt en als 
bijlage worden de eventuele correspondentie naar de cliënt toe bijgevoegd. 



De getroffen maatregel wordt, wanneer dit in het belang van de medewerker is en in overleg met 
deze, door de directie als aantekening opgenomen in het dossier van de betrokken medewerker. 
Indien de situatie zodanig is dat de zorgverlening eerder gestopt dient te worden dan het moment 
waarop de gehele procedure doorlopen is, dan neemt de directie een voorlopige beslissing en deelt dit 
mee aan alle betrokkenen. 
 
Bescherming medewerkers bij seksuele of psychische intimidatie, agressie en geweld 
Wanneer een medewerker bij of door een cliënt geconfronteerd wordt met seksuele of psychische 
intimidatie, agressie of geweld heeft de medewerker het recht op de werkzaamheden bij de betrokken 
cliënt onmiddellijk te onderbreken, zonder dat dit leidt tot een dringende reden voor ontslag. 
 
Wanneer een medewerker bij of door een cliënt geconfronteerd wordt met seksuele of psychische 
intimidatie, agressie of geweld is hij/zij verplicht het voorval onmiddellijk te melden bij de werkgever of 
de daartoe aangewezen persoon (vertrouwenspersoon). 
 
Indien een medewerker een geval van seksuele of psychische intimidatie, agressie of geweld bij de 
werkgever heeft gemeld, stelt de werkgever, conform het binnen de organisatie vastgestelde beleid 
aangaande seksuele of psychische intimidatie, agressie of geweld altijd een onderzoek in en neemt 
dusdanige maatregelen dat herhaling wordt voorkomen. 
 
De medewerker die een geval van seksuele of psychische intimidatie, agressie of geweld heeft 
gemeld, heeft het recht het opnieuw verlenen van zorg bij de betrokken cliënt te weigeren. 
 
De werkgever behoudt te allen tijde het recht voor een klacht in te dienen/ aangifte te doen bij de 
politie van de gebeurtenis. 
 

Beroepsprocedure medewerkers 
Indien de medewerker het niet eens is met de beslissing van de directie, kan de medewerker hierover 
in beroep gaan volgens de klachtenprocedure. 
 

Klachtenprocedure cliënt in geval van zorgweigering 
De cliënt die meent recht te hebben op zorgverlening maar deze van de organisatie niet krijgt, kan een 
klacht indienen volgens de klachtenprocedure. 
 


