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Ethische Code behorende bij de stichting Zorg en Zelfdoding 

Aan de stichting Zorg en Zelfdoding is een ethische code verbonden.                                                           

Het is een richtlijn voor het ethisch handelen van onze begeleiding.                                                    

Daarnaast is onze stichting aan de hand van de code aanspreekbaar op zijn handelen. Dit is vooral 

van belang binnen onze lotgenoten groepen waarin veiligheid, contact en inmenging in de leefwereld 

van de deelnemers zo normaal  is, dat dit contact vraagt om een gezonde begrenzing.                                                                  

Het hanteren van een ethische code is niet alleen belangrijk voor de stichting om zichzelf de spiegel 

voor te houden, ook de betrokken deelnemers kunnen met behulp van de ethische code het 

handelen van de stichting toetsen. 

 Onze stichting zal ernaar streven dat wij in al onze contacten een passend rolmodel zijn voor 

onze deelnemers.  

 

 Wij zullen met grote zorgvuldigheid een positieve omgeving creëren waarin al onze betrokken 

deelnemers zich veilig weten en dat ze zullen worden gerespecteerd.  

 

 Wij begrijpen dat wij als (ervarings-)deskundige worden beschouwd. Wij zullen deze positie niet 

gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk en onbillijk voordeel, in de vorm van materiële, 

financiële of andere gunsten, van onze deelnemers.  

 

 In het geval er een professionele relatie (begeleider / deelnemer relatie) is, komen wij overeen 

ons te gedragen ter bevordering van deze relatie. Ingeval er sprake is van nog een andere dan 

deze relatie, dan zullen wij ons best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen. 

 

 In het geval een vraagstelling van een deelnemer (om welke reden dan ook) voor ons niet 

hanteerbaar is, zullen wij daarin onze verantwoording nemen en de deelnemer doorverwijzen 

naar een andere instantie of hulpverlener.  

 

 De stichting zal zijn best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en 

daarbij trachten altijd een situatie te creëren waar voor beide partijen balans is.  

 

 De stichting zal zich presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen doen die niet 

op waarheid berusten.  

 

 Wij zullen onszelf uitsluitend presenteren als lid van een organisatie tot wie wij behoren.  

 

 Wij zullen andermans werk niet plagiëren en bij het citeren uit andermans werk altijd de bron 

vermelden.  

 

 Wij staan niet toe dat auteursrechtelijk beschermd werk, met inbegrip van audio, video- of 

schriftelijk materiaal, wordt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. 

 

 Onze stichting zal ervoor zorg dragen dat wij beschikken over transparante financiële informatie 

over prijzen en kortingen en zullen alle financiële kwesties zo ethisch mogelijk afhandelen.  
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 Onze stichting zal zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van onze 

deelnemers tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens openbaar te maken en alleen dan als 

daartoe schriftelijke toestemming is verleend.  

 

 Onze stichting zal een eerlijke mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen en 

duidelijk maken dat deze persoonlijke meningen zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak 

belichten.  

 

 Onze stichting zal niet kwaadspreken over andere begeleiders of deelnemers.  

 

 Onze stichting komt overeen dat wij onze deelnemers heldere informatie verschaffen en dat wij 

trachten deze informatie zo actueel mogelijk te houden.  

 


