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Kenniscafe  ethiek 19 januari 2017 

Wie doet wat? 
Start en inleiding Jolien Bos 

Stem waarde en norm Tanja Eidhof 

Stem 1 Miriam Leus 

Stem 2 Jenet Nijkamp 

Stem 3 Blancefloer van der Tuijn 

Stem 4 Ine ten Tusscher 

Stem 5 Annelies Huizing 

Stem 6 Jolanda Rickhoff 

Stem 7 Saskia Hoogerbrugge 

Leiden moreel beraad groep A Jolien Bos & Ine ten Tusscher 

Leiden moreel beraad groep B Jenet Nijkamp & Blancefloer van der Tuijn 

Leiden moreel beraad groep C Saskia Hoogerbrugge & Ulrike vd Belt 

Reserve leiden moreel beraad bij meer deelname 
Of uitval van een gespreksleider 

Jolanda Rickhoff & Annelies Huizing 

Casus afdrukken voor alle deelnemers Jolien Bos 

Badeendjes met gelamineerd kaartje om de nek Saskia Hoogerbrugge 

Start (16:30 uur) 
 Welkom 

 Wat gaan we doen? 

o Korte inleiding over ethiek en moreel beraad. 

o In subgroepen een moreel beraad houden. 

 Gezamenlijke afsluiting: 

o Wat neem je mee? 

o Hoe kan je een moreel beraad aanvragen 

Inleiding  
In de aankondiging van dit kenniscafé zagen jullie haar al zitten… die eend, vastgevroren in het ijs.  

Stel je toch voor dat je haar in je kerstvakantie in het echt had gezien… 

Je loopt in het park en ineens zie je dat er een eend zit vastgevroren in het ijs. Je kijkt om je heen, 

maar verder is er niemand. Wat ga je doen? 

 

Stem 1 

Ik laat de natuur haar gang gaan en ik loop door. 

#Want een vastgevroren eend kan niet gezond zijn. 

 

 Stem waarde en norm 

 Je bedoelt dat de (Natuurlijke) orde belangrijk is. 

 Je moet de natuur haar gang laten gaan. 

 Je mag de natuurlijke selectie niet verstoren. 
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Stem 2 

Ik doe niets want ik respecteer dat de eend blijkbaar levensmoe is. 

# Want een eend die dat niet wil, raakt natuurlijk niet vastgevroren. 

En misschien overleeft hij het en kan hij weer verder als het gaat dooien. 

 Stem waarde en norm 

 Je bedoelt dat zelfbeschikking van belang is. 

Je moet iemand niet tegen zijn wil helpen. 

En je zegt dat het ook van waarde kan zijn om de eend met rust te laten. 

Je moet soms afwachten of een zaak vanzelf ten goede keert. 

 

Stem 3 

Ik ga de eend niet redden. 

#Want vanavond ligt er ook een dood dier op mijn bord.  

#En al die verdrinkende wespen in mijn achtertuin ga ik toch ook niet redden? 

 

 Stem waarde en norm 

 Jij wilt consequent zijn. 

 Je moet niet willekeurig zijn in je keuzes. 

 En je pleit voor gelijkwaardigheid. 

 “Some animals are more equal than other animals” mag geen maatstaf zijn voor je handelen. 

 

Stem 4 

Ik ga de eend wel redden. 

#Want ik voel sympathie voor dat beest.  

Bij verdrinkende wespen voel ik geen sympathie! 

Dat is geen willekeur, maar juist goed onderscheid maken! 

 

 Stem waarde en norm 

 Betrokkenheid staat bij jou voorop. 

 Je spant je in als je je bij iets of iemand betrokken voelt. 

 En je pleit ook voor onderscheidingsvermogen. 

 Je moet zien waar het op aan komt. 

 

Stem 5 

Ik ga de eend niet redden. 

#Want het ijs is misschien te zwak en dan kom ik zelf in gevaar. 

 

 Stem waarde en norm 

 Jij houdt rekening met je (welbegrepen) eigenbelang, met de zorg voor jezelf. 

 Jij hoeft je niet in te spannen voor een ander als je daar zelf door in de problemen komt. 

 

Stem 6 

Ik bel de dierenambulance, wacht tot ze er zijn en laat hen beslissen wat er moet gebeuren. 
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#Want ik weet in dit geval niet wat wijs is, dat laat ik over aan deskundigen. 

 

 Stem waarde en norm 

 Jij voelt je verantwoordelijk en tegelijk ken je je grenzen. 

 Uit compassie moet je geen ondeskundige hulp verlenen. 

 

Stem 7 

Ik deel mijn boterham met de eend en aai hem zachtjes. 

#Want ik denk dat de eend niet te redden zal zijn, maar ik doe aan stervensbegeleiding. 

 

 Stem waarde en norm 

 Jij wilt ondersteunen, trouw zijn en hebt compassie. 

 Je kan niet alles en iedereen redden, maar je probeert het wel uit te houden met wie lijdt. 

 Je mag elkaar niet in de steek laten, zeg je. 

 

Die arme eend… zij is afhankelijk van wie er langs komt.  

En zo gaat het hier natuurlijk ook vaak. Cliënten zijn afhankelijk van wie er zich om hem of haar 

bekommert. Elke zorgverlener brengt zijn of haar eigen waarden en normen mee. Het zal je toch 

gebeuren dat  je afhankelijk bent vaneen  individueel genomen beslissing, over iets wat voor jou heel 

belangrijk is in je leven.  

Hoe mooi zou het zijn als er meer gepraat wordt over wat goed is om te doen? En dan ook nog eens 

op basis van waarden en normen en niet op basis van snelle en praktische oplossingen.  

Dat is wat we doen wanneer we een moreel beraad houden. We gaan samen op zoek naar welke 

waarden en normen een rol spelen in een situatie. Vervolgens maken we samen een afweging over 

welke waarden het zwaarst moeten wegen in deze casus. En vandaaruit zoeken we samen naar 

mogelijkheden om dat praktisch voor elkaar te krijgen.  

 

We gaan het samen uitproberen.  

We verdelen ons zo op in drie groepen van … mensen. 

 Aanwijzen waar de groepen gaan zitten.  

 Elke groep heeft twee gespreksleiders. Van hen krijg je een casus. 
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Oefenen moreel beraad (16:45 uur) 

Casus 

 
 

Centrale morele vraag: 

Mag Peter gedwongen worden gewassen? 

 

In de bijlagen tref je aan: 

 Voor de gespreksleiders een toelichting op de casus 

 Stappenplan om de casus systematisch te bespreken. 

 

Plenaire afsluiting 
 Ruimte voor reacties 

 Meegeven van een badeendje voor op de werkplek. Het eendje heeft een gelamineerd 

kaartje om de nek, met daarop de tekst: 

 

Wat doe jij met je eend op het ijs? 

Wil je bespreken wat het beste is om te doen? 

Je kunt een moreel beraad aanvragen via: commissie.ethiek@dtzc.nl 

 

mailto:commissie.ethiek@dtzc.nl
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Toelichting op de casus voor gespreksleiders 
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Stappenplan DTZC 2012 (Ethicas.nl) 
De systematische bespreking van een casus 

 

 
Stap 1 

wegnemen van onduidelijkheden 
zonodig aanvullen van ontbrekende gegevens 

nagaan wat de feiten zijn 
 

 
Stap 2 

aangeven waar de spanning gevoeld wordt in de casus 
Inventarisatie van wat de casus oproept aan emoties, spanning, conflict van gevoelens, 

twijfels, vragen, etc. 
NB. bij deze stap nog géén oplossingen aanreiken of discussies aangaan! 

 

 
Stap 3 

stellen van de centrale morele vraag 
Uit alle vragen die er liggen worden nu de morele vragen aangewezen. 

Beslissen met welke vraag je aan de slag gaat. 
NB. Wat maakt een vraag tot een morele vraag? Wat onderscheidt die vraag van andere, 

niet-morele vragen? 
 

 
Stap 4 

benoemen van de belangen en de normen en waarden 
die in deze casus centraal staan 

Wat staat er voor ieder van de betrokkenen bij deze casus op het spel? Waar is het hun ten 
diepste om te doen? Welke normen en waarden zijn hier bepalend en welke rol spelen zij? 
Denk met name aan de waarden: aandachtigheid, verantwoordelijkheid, competentie en 

responsiviteit (zorgproces) 
 

 
Stap 5 

aangeven op welke manier de diverse belangen in deze casus 
het best gediend worden en hoe de belangrijkste normen en 

waarden het best tot uitdrukking komen 
Welke handelingsalternatieven zijn er? In dit stadium vooral inventariseren wat mogelijk is, in 

logisch vervolg op de voorgaande stappen 
 

 
Stap 6 

trekken van een conclusie 
Op basis van de gewonnen inzichten moet nu beslist worden wat er zal gebeuren. Centraal 
staat hier de verantwoording van de beslissing. Waarom is de ene beslissing te verkiezen 

boven de andere? Hebben sommige belangen, normen en waarden voorrang op anderen? 
Hoe motiveer je dat? 
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Toelichting op het stappenplan 
Ethiek is de systematische bezinning op de vraag of het goede wel gedaan wordt. 
De dilemma-gerichte bespreking van een morele kwestie (casus) kan systematisch gemaakt 
worden door één voor één een aantal stappen te zetten. Op die manier kunnen alle aspecten 
van het dilemma op een evenwichtige manier aan bod komen. Het is niet zo dat de ene stap 
altijd netjes op de andere volgt. Vaak lopen ze door elkaar. Dat is niet erg. Het gaat erom lijn 
te brengen in het bespreken van de kwestie en te voorkomen dat er in het vuur van de 
discussie iets belangrijks over het hoofd wordt gezien. 
Het stappenplan kent geen gouden standaard. Er zijn veel stappenplannen, die ieder op hun 
eigen manier proberen het moreel beraad structuur te geven. 
 
Stap 1 wegnemen van onduidelijkheden; zonodig aanvullen van ontbrekende 
gegevens; nagaan wat de feiten zijn 
Soms is niet bekend wat een afkorting betekent. Soms ontbreken relevante gegevens 
(Een vrouw met kinderwens; is zij 25 of 65 jaar oud?). Nogal eens ontbreekt feitelijke 
kennis. (Wat kost de ene ingreep en wat de andere? Welke ingreep is het meest 
belastend?) 
Belangrijk is ook om bij de feiten te blijven en niet alvast te interpreteren. Dus niet: 
“mevrouw Jansen slaapt slecht; ze zal wel piekeren over hoe het nu met de kinderen 
moet” 
 
Stap 2 aangeven waar de spanning gevoeld wordt in de casus 
Vragen ontstaan waar de vanzelfsprekendheid verdwijnt. Bij intuïtie wordt aangevoeld 
dat er iets wringt. ‘Dit kun je toch niet maken.’ 
Het is belangrijk om in dit stadium eerst maar vrijelijk te inventariseren wat de casus 
oproept (emotie, spanning, conflict van gevoelens, twijfels, vragen, etc.) en nog even 
géén oplossingen aan te reiken of discussies aan te gaan. 
 
Stap 3 stellen van de centrale morele vraag 
Uit alle vragen en opmerkingen die er liggen worden de morele vragen aangewezen. 
Vervolgens wordt besloten met welke vraag het beraad verder gaat. 
Wat is nu precies een morele vraag? 
Het is in ieder geval een vraag naar het menselijk handelen; Je vraagt je af of met dat 
handelen het goede wel gedaan wordt. Het gaat er daarbij niet alleen om of het 
juridisch, verpleegtechnisch of economisch wel in orde is, maar vooral of het - alles 
overziend - wel goed is wat er gebeurt. 
Een morele vraag klinkt als: ‘mag je dit zo wel doen?’, of: ‘wat behoor ik in dit geval te 
doen?’ Kennelijk hebben we daar ergens in het achterhoofd een of andere ‘gouden 
standaard’ voor waaraan we kunnen afmeten of iets mag en wat je behoort te doen. 
Voorbeeld: een collega maakt een fout ten koste van een patiënt en zij vraagt mij 
daarover te zwijgen. De eerste reactie is: dat kan ik niet maken; hoe kan ik de patiënt 
nog in de ogen kijken; wat zeg ik de anderen? Hoe kan ik dat voor mezelf 
verantwoorden? 
Niet-morele vragen zijn: hoe kan ik zorgen dat niemand het merkt? Hoe houd ik het 
gebeurde uit de rapporten? Wat is de schade voor de patiënt? 
Morele vragen zijn: mag ik de fout die de collega gemaakt heeft verzwijgen? Behoor 
ik niet op te komen voor het belang van de patiënt? Behoort de collega geen 
verantwoordelijkheid te nemen voor de fout die zij gemaakt heeft? 
Vaak is er meer dan één morele vraag. Er moet nu een keuze gemaakt worden: met 
welke vraag gaan we aan de slag? 
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Stap 4 benoemen van de belangen en de normen en waarden die in deze casus 
centraal staan 
Met deze stap wordt geprobeerd helder te krijgen welke belangen er voor ieder op 
het spel staan en wat voor ieder belangrijk is dat er gebeurt. 
Bij morele kwesties is er vaak sprake van een botsing van belangen. Er moet 
gekozen worden welk belang het zwaarst weegt. 
Het belang van de patiënt die een sigaret wil roken tegenover het belang van de 
verpleegkundige die goede zorg wil geven. 
Het belang van de patiënt die ervoor kiest het niet te willen weten tegenover het 
belang van de arts om eerlijk te zijn en voldoende te informeren. 
Bij deze stap 4 worden de verschillende belangen geïnventariseerd en straks, bij stap 
6, wordt een keuze gemaakt: déze belangen hebben voorrang op andere. 
Bij morele kwesties gaat het daarnaast om de waarden en normen die voor de 
betrokkenen in het geding zijn. Waar is het hun ten diepste om te doen? Welke 
waarden staan voor hen voorop? Welke normen zijn hier bepalend? 
In de voorgaande voorbeelden gelden waarden als: gezondheid; weldoen; autonomie 
en eerlijkheid. Vragen die daarbij een rol spelen, zijn: Wat is voor déze patiënt met 
zijn levensverhaal van waarde? Wat is voor déze zorgverlener belangrijk? Waar wil 
iemand zijn handelen door laten bepalen? De één gaat eerlijkheid boven alles; de 
ander vindt af en toe een leugentje heel acceptabel. De één vindt gezondheid het 
allerbelangrijkst, de ander kiest voor gezelligheid. 
Bijzondere aandacht verdienen de waarden die corresponderen met de fasen in het 
zorgproces als morele handeling (Tronto): Zorgen maken (aandachtigheid), Zorg op 
zich nemen (verantwoordelijkheid), Zorgen (competentie) en Ontvangen van zorg 
(responsiviteit). 
 
Stap 5 aangeven op welke manier de diverse belangen in deze casus het best gediend 
worden en hoe de belangrijkste normen en waarden het best tot uitdrukking 
komen 
Het is zaak om met deze stap te inventariseren wat er nu - praktisch gesproken - 
gedaan kan worden. Het ene belang kan het best zus gediend worden en het andere 
zó. De ene waarde komt op déze manier het best tot haar recht, de andere op díe 
manier. Het is goed daar een overzicht van te krijgen. Vaak zijn er meerdere 
mogelijkheden en soms is moeilijk uit te maken wat nou het beste is om te doen. De 
eigenlijke keuze wordt nog even uitgesteld en komt in stap 6 aan de orde. Hier gaat 
het om de inventarisatie. 
Hoe kan ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat de belangen ‘willen roken’ en ‘goede zorg 
geven’ zo goed mogelijk gediend worden? Kan dat wel tegelijkertijd? Of sluiten ze 
elkaar uit? 
En wat te doen met de belangen ‘niet willen weten’ en ‘voldoende informatie geven’? 
Welke creatieve oplossingen zijn daar mogelijk? 
Door alle mogelijkheden die te bedenken zijn vanuit de diverse disciplines bij elkaar 
te brengen kan soms een nieuw perspectief ontstaan. Dan kan ineens het inzicht 
ontstaan dat het ook nog heel anders kan en dat er meer wegen zijn die naar Rome 
leiden. 
 
Stap 6 trekken van een conclusie 
Op basis van de gewonnen inzichten wordt nu beslist wat het best is om te doen. We 
kennen nu de belangen, normen en waarden en we weten hoe we er vorm aan 
kunnen geven. Uit alle mogelijkheden die we hebben moeten we er nu één kiezen. 
Centraal staat bij deze stap de verantwoording van de beslissing. Waarom is de ene 
oplossing te verkiezen boven de andere? Waarom hebben sommige belangen, 
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normen en waarden voorrang op andere? Hoe kun je dat motiveren? Zijn daar goede 
argumenten voor te geven? 
Vaak gaat het bij het beraad om een uniek proces waarin geleidelijk aan toegegroeid wordt 
naar de voor alle betrokkenen meest zinvolle oplossing. Heel belangrijk daarbij is naar elkaar 
te luisteren en proberen elkaar te begrijpen (en dat hoeft niet te betekenen het met elkaar 
eens te zijn!). Langzaamaan wordt dan vaak duidelijk welke manier van handelen in déze 
situatie het meest recht doet aan alle betrokkenen. 


