Ethische Code voor Biomedisch Laboratoriummedewerkers
Deze Ethische Code is van toepassing op alle Biomedisch Laboratoriummedewerkers (BML)
wereldwijd.
Als beoefenaars van een autonoom beroep, hebben BML de verantwoordelijkheid om vanuit hun
professionele kennis en vaardigheden bij te dragen aan het algemene welbevinden van de
samenleving.
De Ethische Code is een hulpmiddel voor het beroep en ondersteuning voor het individu in de
dagelijkse praktijk en in bijzondere situaties. Tegelijkertijd is het voor de samenleving een garantie
dat de BML zijn/haar beroep uitoefent op een ethisch verantwoorde manier.
Verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving
De BML
 Maakt gebruik van biomedische analysetechnieken ten voordele van de mensheid
 Voert biomedisch onderzoek uit om de gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren en te
ontwikkelen
 Is verantwoordelijk voor het implementeren van nieuwe normen, voor verbetering van
bestaande normen binnen laboratoriumonderzoek en patiëntveiligheid
 Neemt de verantwoordelijkheid om een leidende rol te spelen bij onderwerpen die
betrekking hebben op het milieu
Verantwoordelijkheid ten opzichte van de cliënt
De BML
 Draagt verantwoordelijkheid voor het (logistieke) proces vanaf het verwerven van het
lichaamsmateriaal tot de productie van data en het eindrapport van het analyseresultaat
 Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en integriteit van de biomedische laboratorium diensten
 Hanteert een professioneel oordeel, professionele vakbekwaamheid en zorg en voldoet
hierbij aan de internationale standaard
 Handhaaft strikte vertrouwelijkheid ten aanzien van patiënt/cliënt informatie en
analyseresultaten
 Bewaakt de waardigheid en privacy van patiënten/cliënten
 Implementeert wetenschappelijke ontwikkelingen die de patiënt/cliënt ten goede
komen en die leiden tot verbeteringen van de analyseresultaten.

Verantwoordelijkheid ten opzicht van collega’s en het beroep
De BML:
 Zal de waardigheid en respect van het beroep van BML hoog houden en bewaren en een
reputatie van eerlijkheid, integriteit en betrouwbaarheid handhaven
 Verbetert continue de professionele vaardigheden en kennis
 Streeft actief naar goede en harmonieuze samenwerkingsrelaties met andere professionals
in de gezondheidszorg
 Draagt zorg voor expertise en advies, onderwijs en begeleiding van studenten, collega’s en
andere professionals in de gezondheidszorg
 Is loyaal aan gedragslijnen, wetten en regels die gelden op de werkplek, zolang deze niet in
conflict zijn met de professionele ethische richtlijnen
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