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ZORGDOMEIN ETHIEK

• Opgestart in 2010 ism UCLL, Expertisecel Ethiek 

• Initiatieopleiding van 2,5 dag

• Voor verpleegkundigen, vroedkundigen en paramedici

• Terugkom-momenten voor intervisie, uitwisseling en vorming

• Geen evident thema 



OPDRACHT

Doe de persoon rechts van jou zijn of haar jas/trui/sjaal uit of aan. 



HOE HEBBEN JULLIE DIT ERVAREN? 

• Was de opdracht voldoende duidelijk? 

• Wie had er geen probleem mee? Als uitvoerder? Als ontvanger? 

• Wie vond dit moeilijk? Als uitvoerder? Als ontvanger? Waarom? 

• Maakt het verschil als je de persoon naast je kent?

• Hadden jullie liever inspraak in de opdracht gehad? Of in de 
uitvoering?

• …



STARTPUNT

• Het wringt

• Het knelt

• Het voelt niet helemaal oké

• Steentje in de schoen

• … 



IK NEEM JULLIE GRAAG EVEN MEE

• Een definitie van ethiek 

• Ethiek in vogelvlucht

• Zorgethiek 

• Ethische dilemma’s 

• Morele distress

• Round-up



PROGRAMMA

• Een definitie

• Ethiek in vogelvlucht

• Zorgethiek 

• Ethische dilemma’s 

• Morele distress

• Round-up



EEN DEFINITIE

Systematische reflectie op menselijk handelen in het 
licht van menswaardigheid. 

A. van der Arend & C. Gastmans (2002), Ethisch zorg verlenen, handboek voor 
verpleegkundige beroepen, Baarn: HB Uitgevers, pp. 29 - 49



EEN DEFINITIE

Systematische reflectie op menselijk handelen in het 
licht van menswaardigheid. 

 Startpunt = geweten/intuïtie 

 Emoties mogen uitgesproken worden

 Kiezen om ermee aan de slag te gaan 

 Tijd maken



EEN DEFINITIE

Systematische reflectie op menselijk handelen in het licht 
van menswaardigheid. 

 Meer dan emoties

 Waar we invloed op hebben 

 Wat we gaan doen in de zorg en de wijze waarop we dit doen (of niet doen) 

 Het maken van een keuze



EEN DEFINITIE

Systematische reflectie op menselijk handelen in het 
licht van menswaardigheid. 

 De beweegreden van onze handelingen 

 Het standpunt, perspectief van waaruit we kijken

 Waarden en normen, levensbeschouwing

 Gevormd door eigen ervaringen, contrasten, voorbeelden

 Het maken van een keuze



EEN VOORBEELD 

• Fixatie bij beademde patiënten 

• Bloedtransfusie bij getuigen van Jehova

• …



PROGRAMMA

• Een definitie van ethiek 

• Ethiek in vogelvlucht

• Zorgethiek 

• Ethische dilemma’s 

• Morele distress

• Round-up



ETHIEK IN VOGELVLUCHT

• Eed van Hippocrates (400 voor Christus)

• The Pledge - Florence Nightingale (1870) 



ETHIEK IN VOGELVLUCHT

• Eed van Hippocrates (400 voor Christus)

• The Pledge - Florence Nightingale (1870) 

Weldoen & niet schaden 



ETHIEK IN VOGELVLUCHT

• Crisis in de ethiek – 1960 

Van den Berg, 

Medische macht en medische ethiek,  1969

“Hemicorporectomy, a successfull operation”

Respect voor autonomie



ETHIEK IN VOGELVLUCHT

4 belangrijke principes ( jaren 80)

• Weldoen 

• Niet schaden 

Zorgethiek

• Respect voor Autonomie

• Rechtvaardigheid 
Volgens Beauchamp en Childress (1994)



PROGRAMMA

• Een definitie

• Ethiek in vogelvlucht

• Zorgethiek 

• Ethische dilemma’s 

• Morele distress

• Round-up



• Betrokkenheid op de ander, nabijheid 

• Belang van relaties

• Bij een ethisch probleem botsen de verantwoordelijkheden 

→ Relaties komen onder druk te staan

ZORGETHIEK



→ Relaties komen onder druk te staan

• ‘Wat staat voor deze ander concreet op het spel?’
• Welk ethisch antwoord geef ik? 

• Rekening houdend met:
• Kwetsbaarheid

• Relationele context

• Machtsverhouding

• Situatie

• … 

G. Widdershoven (2000), Ethiek in de Kliniek, Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek

ZORGETHIEK



CASUS 

• Een zwaar zieke patiënt is opgenomen op de dienst intensieve zorgen. 
Zijn prognose is ongunstig. De behandelende arts heeft een gesprek 
met de patiënt. Binnen het medisch team wordt daarna afgesproken om 
een DNR-beleid in te voeren en therapie af te bouwen. 

• De verantwoordelijke verpleegkundige geeft de dagelijkse zorgen, 
maakt ruimte voor een gesprek met de patiënt, … Ze heeft het gevoel 
dat de patiënt rustiger is nu een deel van de therapie is afgebouwd. 

• Tijdens het bezoekuur merkt de familie op dat de sondevoeding is 
stopgezet, ook is er geen dialyse lopende, ... 

• Aan de verpleegkundige wordt gevraagd: “Waarom?”. 

• De verpleegkundige antwoordt dat het beleid, in overleg, is aangepast. 
De arts is nog even belet owv een interventie, maar zal zo snel mogelijk 
tijd maken om de familie te spreken. 

• De familie is zeer misnoegd en laat dit duidelijk blijken. 

• De verpleegkundige heeft het gevoel dat ze weinig goed kan doen, 
ondanks alle inspanningen van deze voormiddag. De patiënt is onrustig.



Caring about

Caring for

Care giving

Care receiving



Wat raakt ons in deze casus?

Waar wordt aandacht aan gegeven?

Wat staat er voor de betrokkenen op het spel?

Wat is de ethische zorgvraag? 



Hoe wordt in de casus verantwoordelijkheid opgenomen? 

Op welke manier komt dit zorgantwoord al dan niet tegemoet aan de 
zorgnood van de patiënt of van de familie?
(inzicht in zorgnood is noodzakelijk …)

Zijn er andere zorgantwoorden 
mogelijk voor de patiënt en de familie?

Hoe blijven we als zorgverlener 
op deze patiënt en zijn familie betrokken?



Welke deskundigheid (kennis, vaardigheden, attitude) heeft de verpleegkundige en 
het team nodig om verantwoordelijkheid te kunnen opnemen?

Welke talenten zijn er? Waarin moet het team groeien? 



Hoe ervaart de patiënt de zorg?

Hoe ervaart de familie de zorg?

Hoe merk je dat er wel/geen vertrouwen is in de zorg?  



Werd in de gegeven context naar de 
best haalbare zorg gestreefd?

Is het team bereid om deze zorg voor 
iedereen met een dergelijke zorgnood 
te voorzien? 



PROGRAMMA

• Een definitie

• Ethiek in vogelvlucht

• Zorgethiek 

• Ethische dilemma’s

• Morele distress

• Round-up



ETHISCHE DILEMMA’S

• Wanneer spreken we van een ethisch probleem? 

• Het gaat om menselijk handelen waarbij 

• Waarden en/of normen worden of dreigen te worden, bedreigd

• Bepaalde waarden en/of normen kunnen ook met elkaar in conflict gaan

• Hoe geraak je daaruit? 



ETHISCHE DILEMMA’S

• Beschrijf de situatie als een feit, zonder waardeoordeel

• Stel de handeling in het licht van goede zorg 

• Gebruik de juiste termen, gebruik de termen juist

• Spreken we dezelfde taal? 

• Zijn we voldoende op de hoogte? Vraag verduidelijking

• Belangrijk om verschillende standpunten te bekijken/beluisteren

• Hebben we naar alle partijen (echt) geluisterd?

• Enkele voorbeelden 

• Resultaat: meer begrip, wijziging afspraken, bredere visie, …



PROGRAMMA

• Een definitie

• Ethiek in vogelvlucht

• Zorgethiek 

• Ethische dilemma’s 

• Morele distress

• Round-up



MORELE DISTRESS

• Moral Distress is de pijnlijke ervaring van niet te kunnen handelen 
volgens onze kernwaarden door contextuele belemmeringen  (Corley –
2002). 

• Moral Residue is datgene dat elk van ons met zich meedraagt door die 
momenten in ons leven wanneer we onszelf gecompromitteerd hebben 
in situaties van Moral Distress (Webster en Bayliss – 2000). 



MORELE DISTRESS - GEVOLGEN

• Impact op verpleegkundigen en artsen:

Werkontevredenheid, frustratie, machteloosheid, schuldgevoel, 
onverschilligheid, turnover, piekeren, uitstap uit het beroep

• Impact op de patiëntenzorg:

Vermijden van persoonlijk patiëntencontact, minder goede 
communicatie, minder persoonlijke zorg, … 



MORELE DISTRESS - OORZAKEN

 Zorgcontext

 Confrontatie met ethische dilemma’s die inherent aanwezig zijn in een medische/zorgcontext 
(vb. medische beslissingen aan het levenseinde)

 Mensen en samenwerking (botsende ideeën, opvattingen over care versus cure, hiërarchische 
relaties, leiderschap, waardering, inadequate communicatie, samenwerking)

 Organisatie zorgcontext

 Personeelsbezetting                                                      Beschermende factoren 
 Organigram

 Overlegstructuren

 Afdelingsorganisatie 

 …



MORELE DISTRESS – BESCHERMENDE FACTOREN 

 Organisatie zorgcontext

 Opleiding

 Steun en begeleiding (intern – extern)

 Interdisciplinair overleg en samenwerking 

 …



MAAR…

Mits een aantal randvoorwaarden (privéleven, werkdruk, team, 
copingskills, …), kan morele distress ook positieve gevolgen 
hebben:

- Bewijs van ethische invulling van de job

- Versterkt relaties met anderen

- Geeft ruimte voor dialoog, bredere kijk, “om-denken”

- Positieve basis voor verdere zelfontplooiing

- …

Verdieping van zorg 



PROGRAMMA

• Een definitie

• Ethiek in vogelvlucht

• Zorgethiek 

• Ethische dilemma’s 

• Morele distress

• Round-up



ROUND-UP






