
Richtlijnen gedrag zelfstandig zorgverleners

Alhoewel alle zelfstandig zorgverleners op eigen 

verantwoordelijkheid hun werkzaamheden bij 

cliënten thuis verrichten hebben we toch met 

elkaar een aantal basisregels opgesteld. Dit geeft 

duidelijkheid naar elkaar en naar de cliënten. We 

zetten ze hieronder op een rijtje:

 • Iedere zorgverlener onderschrijft de 

Beroepscode van Verpleegkundigen en 

Verzorgenden. Deze Beroepscode is op 

aanvraag beschikbaar.

 • De zorgverleners zijn te gast bij de cliënt. 

Derhalve zal men zich in principe aanpassen 

aan de wensen en gewoonten van de cliënt. De 

zorgverleners zijn verplicht om de Beroepscode 

van verpleegkundige en verzorgende na te 

leven. Deze luidt als volgt: 

“De zorgverlener houdt geheim al het gene dat 

in de uitoefening van het beroep als geheim 

is toevertrouwd of wat daarbij als geheim 

ter kennis is gekomen of waarvan men het 

vertrouwelijke karakter moet begrijpen.”

 • De zorgverleners gaan verantwoord om 

met geld van de cliënt. Dit betekent dat de 

zorgverleners verantwoording afleggen 

betreffende de ten behoeve van de cliënt 

uitgegeven gelden. Meestal wordt hiervan 

een kasboek bijgehouden. Bonnetjes worden 

afgegeven en bewaard.

 • Zorgverleners mogen nooit gemachtigd worden 

om geld van een bank- of girorekening van de 

cliënt te halen. 

 • Zorgverleners gaan zorgvuldig om met 

eigendommen van cliënten.

 • Iedere zorgverlener is verplicht een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te 

sluiten. 

 • Zorgverleners nemen geen cadeaus of geld 

aan van cliënten. Een kleine attentie (bosje 

bloemen, doosje bonbons o.i.d.) is geen 

bezwaar. 

 • Zorgverleners voeren geen privé 

telefoongesprekken bij de cliënt thuis. In 

uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken 

worden. Alleen na toestemming van de cliënt 

en indien de gespreksduur wordt beperkt tot 

het noodzakelijke. 

 • Gebruikelijk is dat men betaalt voor het mogen 

gebruiken van de telefoon.  

 • Zorgverleners maken uitsluitend gebruik 

van mobiele telefoon, laptop of tablet indien 

dit nodig is voor de uitvoering van hun 

werkzaamheden. 

 • Zorgverleners roken niet bij de cliënt in huis.

Ten behoeve van de kwaliteit en de continuïteit 

van de door zorgverleners gegeven zorg is het 

belangrijk dat er regelmatig geëvalueerd wordt. 

De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het 

zorgdossier en zijn voor u inzichtelijk. Ook is het 

mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten en 

diensten van het bureau.

Attenza is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

tussen 09.00 en 17.00. Buiten deze uren zijn wij 

altijd telefonisch te bereiken (voor spoedzaken), 

voor zowel zorgverleners als cliënten. 

U kunt dan bellen naar 088 – 700 9 700.


