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Waarom? 

• Voor aanbieders van TBSP programma’s 

• Als aanvulling op bestaande wetten  

• Waarborgt bescherming van de gebruikers 

• Betrouwbaar programma 

 



Methode 

Feedback 

Euregenas partners Regionale suïcidepreventie experten Wetenschappelijke raad 

Assessment of Needs (WP 4) 

Literatuuronderzoek 



Structuur  

Passief  

Actief 

Interactief 
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Structuur  
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Structuur  

Passief  

Actief 

Interactief 

• Contactdrempel 
• Inspanning gebruiker en       
 hulpverlener 
• Ontwikkelingstijd 
• Technische complexiteit 
• Veiligheidsrisico’s 



Ethische richtlijnen voor TBSP 
programma’s 

WAARSCHUWING:  

Bij het ontwikkelen en onderhouden van een TBSP-programma 
moeten de aanbieders zich ervan bewust zijn dat ze te maken 

zullen hebben met suïcidale personen met ernstige en 
complexe problemen die niet mogen onderschat of 

gebanaliseerd worden. De kwetsbare doelgroep van een TBSP-
programma vergt bijzondere aandacht. Men dient rekening te 
houden met de verschillende strategieën die moeten worden 

toegepast naargelang de leeftijd, het geslacht en de 
leefomgeving van de gebruiker van een TBSP-programma. 



Ethische richtlijnen 
Passieve vormen 

1. Transparantie 

2. Privacy & gegevensbescherming 

3. Toegankelijkheid 

4. Verantwoordingsplicht 

5. Kwaliteitscriteria (4) 



Passieve vormen 

1. Transparantie 

 Van de aanbieder 

 Van het doel 

 Van informatie 

 Van financiering 

 Doelgroep duidelijk omschrijven 



Passieve vormen 
2. Privacy & gegevensbescherming 

 Beleid inzake privacy en gegevensbescherming 
 Inlichten over beveiligingsrisico’s 
 Wn pers. data verzameld: 

 Gebruiker informeren en mogelijkheid tot toestemming 
geven 

 Ongeautoriseerd gebruik van of toegang tot 
persoonsgegevens verhinderen 

 Mogelijkheid tot wijzigen of wissen persoonsgegevens 
 

 

 



Passieve vormen 

3. Toegankelijkheid 

 Afgestemd op de doelgroep 

 Hoge vindbaarheid 

 Interoperabiliteit tussen verschillende diensten 
bevorderen 

 Aangepast aan verschillende besturingssystemen 

 



Passieve vormen 

4. Verantwoordingsplicht 

Mogelijkheid voor feedback of vragen 

 Verantwoord partnerschap 

 Redactioneel beleid 



Passieve vormen 

5. Kwaliteitscriteria 

 1. Informatie over suïcidaal gedrag 

 Meest recent en evidence-based 

 Aandacht op diverse factoren bij suïcidaal gedrag 

 Papageno- en Werther-effect! 



Passieve vormen 

5. Kwaliteitscriteria 

 2. Links 
 Geschikte links voor doelgroep 

 Crisis/alarmknop beschikbaar 

 

3. Geen propaganda 
 Geen pro-suïcide 

 

 
 

 



Passieve vormen 

5. Kwaliteitscriteria 

 4. Aangepaste TBSP-programma’s 

 Duidelijk voor welke doelgroep 



Ethische richtlijnen 
Passieve vormen 

1. Transparantie 

2. Privacy & gegevensbescherming 

3. Toegankelijkheid 

4. Verantwoordingsplicht 

5. Kwaliteitscriteria (4) 

Actieve vormen 

1. Crisisinterventie 

2. Transparantie 

3. Privacy & gegevensbescherming 

4. Toegankelijkheid 

5. Verantwoordingsplicht 

6. Kwaliteitscriteria (7) 

7. Geïnformeerde toestemming 

8. Professionaliteit 

9. Geschiktheid 



Actieve vormen 

1. Crisisinterventie 
 Crisisinterventieplan beschikbaar 

 Gebruiker ingelicht 

 

2. Transparantie 

3. Privacy & gegevensbescherming 

4. Toegankelijkheid 

5. Verantwoordingsplicht 
 

 

 

 

Idem als Passieve vormen 



Actieve vormen 

6. Kwaliteitscriteria (7) 

 1. Informatie over suïcidaal gedrag 

2. Links 

3. Geen propaganda 

4. Aangepaste TBSP-programma’s  

 

 5. Evidence-based instrumenten 

 Wetenschappelijk onderbouwd 

 

 

 

Idem als Passieve vormen 



Actieve vormen 

6. Kwaliteitscriteria (7) 

 6. Supervisie door moderator 

 Opgeleid in omgang met suïcidale personen 

 

7. Suïcide-alarmmeldsysteem 

 Verontrustende suïcidale inhoud melden 

 

  

 

 



Actieve vormen 
7. Geïnformeerde toestemming 

 Procedure 
 Hulpverlener 
 Voor- en nadelen 
 Alternatieven 
 

8. Professionaliteit 
 Trainingsbehoeften 
 Afbakenen van competentie 

 

9. Geschiktheid 
 

 
 

 



Ethische richtlijnen 
Passieve vormen 

1. Transparantie 

2. Privacy & gegevensbescherming 

3. Toegankelijkheid 

4. Verantwoordingsplicht 

5. Kwaliteitscriteria (4) 

Actieve vormen 

1. Crisisinterventie 

2. Transparantie 

3. Privacy & gegevensbescherming 

4. Toegankelijkheid 

5. Verantwoordingsplicht 

6. Kwaliteitscriteria (7) 

7. Geïnformeerde toestemming 

8. Professionaliteit 

9. Geschiktheid 

Interactieve vormen 

1. Crisisinterventie 

2. Transparantie 

3. Privacy & gegevensbescherming 

4. Toegankelijkheid 

5. Verantwoordingsplicht 

6. Kwaliteitscriteria (8) 

7. Geïnformeerde toestemming 

8. Professionaliteit 

9. Geschiktheid 



Interactieve vormen 

1. Crisisinterventie 

2. Transparantie 

3. Privacy & gegevensbescherming 

4. Toegankelijkheid 

5. Verantwoordingsplicht 
 

 

 

 

Idem als Actieve vormen 



Interactieve vormen 

6. Kwaliteitscriteria (8) 

 1. Informatie over suïcidaal gedrag 

2. Links 

3. Geen propaganda 

4. Aangepaste TBSP-programma’s  

 5. Evidence-based instrumenten 

 6. Supervisie door moderator 

7. Suïcide-alarmmeldsysteem 

 

 

 

Idem als Actieve vormen 



Interactieve vormen 
6. Kwaliteitscriteria (7) 

8. Gekwalificeerde hulpverleners 
 Omgaan met suïcidale personen 
 Technologieën waarin de zorg wordt geleverd 

 

7. Geïnformeerde toestemming 
 

8. Professionaliteit 
 

9. Geschiktheid 
 

 

 

Idem als Actieve vormen 



Vragen? 

 

Eva.DeJaegere@Ugent.be 

 

 

Meer info op www.euregenas.eu  

 

 

mailto:Eva.DeJaegere@Ugent.be
http://www.euregenas.eu


HULP EN ZORG… 

 
OOK ONLINE ETHISCH VERANTWOORD 



KORTE VOORSTELLING AWEL 

  vroegere Kinder- en Jongerentelefoon 

  jaarlijks meer dan 27.000 gesprekken: 25% via 
telefoon, 75% online 

  de aanzet tot een verhaal 

  toponderwerpen: ouder-kind relaties, vriendschap / 
ruzie met vrienden, verliefdheid 

  250 vrijwilligers 



KORTE VOORSTELLING AWEL 

 

  

 TELEFOON: 102 (elke dag tussen 16u en 22u, behalve op zon- 
en feestdagen) 

 E-MAIL: brievenbus@awel.be (antwoord binnen de 72u) 

 CHAT: via www.awel.be (van maandag tot vrijdag tussen 18u 
en 22u, behalve op feestdagen) 

 FORUM: via www.awel.be (dagelijks gemodereerd) 

 

mailto:brievenbus@awel.be
http://www.awel.be/
http://www.awel.be/


ETHISCH VERANTWOORD … 

 
 1. … IN HET BEANTWOORDERSWERK: 6 grondhoudingen 

2. … OMGAAN MET CONTACTGEGEVENS VAN DE OPROEPERS:      
mail- en IP-adressen 

3. … BEHEER VAN GESPREKSGEGEVENS: de database 

4. … ENKELE KRITISCHE BEDENKINGEN 



1. ETHISCH VERANTWOORD  

IN HET BEANTWOORDERSWERK 
 MISSIE 

Alle kinderen en jongeren kunnen ons anoniem contacteren over alles 
wat hen bezighoudt. We zijn er voor hen door te luisteren, mee te 
voelen en mee te denken. 

 

VISIE 

We willen een betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor kinderen en 
jongeren via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar 
contactkanaal. We geloven sterk in de kracht van kinderen en 
jongeren. We nemen hen serieus en signaleren waar nodig tendensen. 



1. ETHISCH VERANTWOORD  

IN HET BEANTWOORDERSWERK 
 6 GRONDHOUDINGEN 

1. We werken altijd anoniem. 

2. We luisteren actief, denken mee, voelen mee, maar stellen ook 
grenzen. 

3. We sluiten aan bij het verhaal van de oproeper. 

4. We respecteren en stimuleren zelfredzaamheid. 

5. We nemen het verhaal van de oproeper altijd serieus. 

6. We respecteren waarden en normen van de oproeper. 



1. ETHISCH VERANTWOORD  

IN HET BEANTWOORDERSWERK 
 1.1. WE WERKEN ALTIJD ANONIEM… voor de oproepers. 

 Geen naam of nickname. 

 Geen contact met derden, tenzij noodsituaties. 
 

Voorbeeld van een forumbericht 

“Er heeft een lief meisje op mijn topic geantwoord en ondertussen communiceren we 
al een tijdje op dit forum. Ik zou haar graag persoonlijk mailen want hier kan iedereen 
meelezen. Willen jullie mijn e-mailadres publiceren?” 

 Awel geeft hier een negatief antwoord. 

 
 



1. ETHISCH VERANTWOORD  

IN HET BEANTWOORDERSWERK 
 1.1. WE WERKEN ALTIJD ANONIEM… voor de beantwoorders. 

 

 Nooit eigen naam of  die van een collega. 

 Nooit informatie over permanentiediensten. 

 Nooit afspraken. 

 Één telefoonnummer, één e-mailadres, één website. 

 Discretie over vrijwilligerswerk voor omgeving. 

 Één woordvoerder in media en pers. 
 

 
 



1. ETHISCH VERANTWOORD  

IN HET BEANTWOORDERSWERK 
 1.2. WE LUISTEREN ACTIEF, DENKEN MEE, VOELEN MEE, MAAR 

STELLEN OOK GRENZEN. 

Het verhaal van de oproeper staat centraal.  

… soms met de nodige humor. 

 
Voorbeeld van een forumbericht 

“Ik kan gedurende 26 seconden aaaaahhhhhhhhh zeggen zonder terug te ademen.” 

Antwoord van Awel:  

“Proficiat. Wij hielden het maar 18 seconden  vol.” 

 

 
 



1. ETHISCH VERANTWOORD  

IN HET BEANTWOORDERSWERK 
 1.3. WE SLUITEN AAN BIJ HET VERHAAL VAN DE OPROEPER. 

 Met het nodige inlevingsvermogen. 
 Met respect. 
 Zonder te betuttelen.  
 
Voorbeeld van een e-mail: 
“school suckt!” 
Antwoord van Awel:  
“Wat maakt dat je zo’n hekel hebt aan school? Zijn het de klasgenoten, de leerkrachten of 
voel je je niet thuis in de richting waarin je nu zit?” 

 En dus niet: “Je bent lang niet de enige die niet graag naar school gaat. We krijgen 
dit vaak te lezen. Toch is er geen weg naast.” 

 

 
 



1. ETHISCH VERANTWOORD  

IN HET BEANTWOORDERSWERK 
 1.4. WE RESPECTEREN EN STIMULEREN DE ZELFREDZAAMHEID. 

 Mogelijkheden helpen zien die ze zelf kunnen benutten.  

 Samen op zoek naar oplossingen. 
 

Voorbeeld van een chatgesprek: 

“Awel: je vertelde ook dat jullie regelmatig skypten, misschien kan je het via skype vragen? 

Jongere: ja das mss het best he, ma ik ben zo slecht in zo van die dingen, aleja ik durf nie zo 
vaak zo’n dingenvragen 

Awel: ja, dat is inderdaad niet gemakkelijk. 

Awel: wil je anders samen eens nadenken over hoe je zoiets kan vragen? 

Jongere: nja da ga mss zo genant worden… & ja das goed!” 

 

 
 



1. ETHISCH VERANTWOORD  

IN HET BEANTWOORDERSWERK 
 1.5. WE NEMEN HET VERHAAL VAN DE OPROEPER ALTIJD SERIEUS. 

 Niet weglachen of bagatelliseren.  
 Wel goede aanpak. 
 

Voorbeeld van een forumbericht: 
“Ik ben paranormaal en ik kan geesten zien van dode mensen. Ik kan zelfs met ze 
praten. Ik ben er niet bang voor. Mijn vrienden zeggen dat ik lieg en dat geesten niet 
bestaan. Hoe moet ik ze overtuigen dat ik gelijk heb? “ 
Antwoord van Awel: 
“Sommige mensen staan niet open voor het paranormale. Ze willen eerst zien en dan 
geloven. Maar misschien hoef jij ze niet te overtuigen want net zoals jij in geesten 
gelooft, hebben zij een andere mening. Laat het een leuke vriendschap niet in de weg 
staan.” 
 
 

 



1. ETHISCH VERANTWOORD  

IN HET BEANTWOORDERSWERK 
 1.6. WE RESPECTEREN WAARDEN EN NORMEN VAN DE OPROEPER. 

 

Voorbeeld van een e-mail: 

“Ik ben bijna 14 en ik ben nu echt in paniek want ik heb gisteren seks gehad met men ex vriend 
jha en zonder condoom en nu weet ik ni wat ik moet zeggen tegen mijn vriendje want wij hebben 
ook al seks en mijn ouders mogen da ni weten want die vinden mij nog te jong enzo kan ik 
zwanger zijn want ik pak de pil niet en we hebben 2 keer gedaan zonder condoom“ 

Antwoord van Awel: 

“We begrijpen dat je nu ongerust bent. Je kan nog om de noodpil gaan, best binnen de 72 uur na 
de onveilige seks. Je bent nog redelijk jong en het is misschien daarom dat je ouders niet willen 
dat je seks hebt. Ook de wet is hier redelijk duidelijk over, het kan pas vanaf 16 jaar. Zorg in ieder 
geval dat je in de toekomst goed beschermd bent. Op www.allesoverseks.be kan je meer info 
vinden over veilig vrijen. Indien je gevoelens hebt voor jouw ex, kan je misschien best met je 
huidig vriendje praten? Succes.” 

 

 

 

http://www.allesoverseks.be/


2. ETHISCH VERANTWOORD  

OMGAAN MET CONTACTGEGEVENS:  

MAIL- EN IP-ADRESSEN 
  

2.1. MAIL- OF IP-ADRES IS VAAK GEKEND. 

 

 Extern gebruik: antwoorden op berichten van jongeren. 

 Intern gebruik: e-mails van één bepaalde jongere groeperen 
(= historiek), zodat het verhaal niet telkens opnieuw dient te 
worden gedaan.  

 

 

 

 



2. ETHISCH VERANTWOORD  

OMGAAN MET CONTACTGEGEVENS:  

MAIL- EN IP-ADRESSEN 
  

2.2. MAIL- OF IP-ADRES OM VEELVULDIGE OPROEPERS TE 
HERKENNEN. 

 Specifiek profiel en richtlijnen opstellen. 

 Aan begrenzende aanpak ligt ethische keuze ten grondslag: 
dienstverlening voldoende beschikbaar voor alle oproepers. 

 

 

 

 



3. ETHISCH VERANTWOORD  

BEHEER VAN GESPREKSGEGEVENS: 
DE DATABASE  

3.1. ONLINE REGISTRATIEPROGRAMMA OP BEVEILIGDE SERVER 
 

 Signaleren tendensen aan de maatschappij.  

 Van elk gesprek een gespreksverslag in een op maat gemaakt 
registratieprogramma: 

 - online beschikbaar 

 - beveiligde server 

 - inloggen 
 

 

 



3. ETHISCH VERANTWOORD  

BEHEER VAN GESPREKSGEGEVENS: 
DE DATABASE  

3.2. INFORMEREN VAN JONGEREN OVER BIJHOUDEN 
GESPREKSVERSLAGEN 
Jongeren worden via de website awel.be geïnformeerd dat gespreksverslagen 
worden bijgehouden. 
“Last but not least: wat jij ons te vertellen hebt, is erg belangrijk! Awel vindt dat ze niet alleen 
goed moet luisteren naar alle verhalen en vragen, maar dat ze ook moet laten horen aan de 
samenleving waarmee (…) Daarom houdt Awel een verslag bij van elk gesprek. Op die manier kan 
Awel cijfers opstellen die dan in de media verschijnen (…) Die verslagen worden alleen door Awel 
gelezen én soms door een onderzoeker die meer wil weten over een bepaald thema. (…)” 

 

 



3. ETHISCH VERANTWOORD  

BEHEER VAN GESPREKSGEGEVENS: 
DE DATABASE  

3.3. GEANONIMISEERDE EXPORT VAN GESPREKSVERSLAGEN 
VOOR DERDEN GEKOPPELD AAN 
VERTROUWELIJKHEIDSENGAGEMENT 
 

Via dit exportprogramma worden zowel gegevens van de jongere alsook de 
namen van de beantwoorders van Awel gewist. We vragen externen die met 
deze gegevens aan de slag gaan om een vertrouwelijkheidsengagement te 
ondertekenen. 

 

 



4. TOT SLOT: ENKELE KRITISCHE 

BEDENKINGEN 
 
 Vermoeden dat meeste jongeren tekst website over bijhouden 

gespreksverslagen niet lezen.  
 Ook studenten –onder begeleiding van een onderzoeker- inzage in 

gespreksverslagen: staat kwaliteit geleverde werk in verhouding 
met het prijsgeven van vaak erg gevoelige verhalen van kwetsbare 
jongeren?  

 Onderzoekers worstelen met de beperking op weergeven van 
citaten. Balanceren op slappe koord: citaten die voldoende 
aansluiten bij wat jongeren verwoorden en toch niet te herkenbaar 
worden. 

 
 

 



 

 

Awel… merci! 


