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Promovendus Theologie K.U.Leuven
Lid VOV-werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ 

De VOV-werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ organiseerde op vrijdag 23 oktober 2009 
in de Provinciale Hogeschool Limburg het symposium ‘Op-weg naar ethisch overleg’. 
De organisatoren gaven de deelnemers uit verschillende disciplines kansen om te 
refl ecteren over de procesmatige aspecten van ethiek zowel op de werkvloer als in 
de beleidsvoering. Vanuit een pluralistisch standpunt werden vier lezingen en vier 
workshops aangeboden die het evenwicht bewaarden tussen theorie en praktijk, ver-
taald in een Vlaamse en een Nederlandse aanpak. De gastsprekers waren medisch 
ethicus Jan Rolies, ethica/docente Magda Van de Wiele, Theo A.R. de Zwart, medisch 
ethicus en verpleegkundige van de Alysis Zorggroep Arnhem Nederland en Griet 
Vander Velpen, hoofdgeneesheer Mariaziekenhuis Overpelt. Zij introduceerden en 
begeleidden de deelnemers in de methodiek van ethiek in het ziekenhuis met aan-
dacht voor de werking van ethische commissies en voor ethische procesbegeleiding. 
Ook ethiek in patiëntenzorg vanuit de verpleegkunde en de geneeskunde kreeg de 
nodige aandacht. Elke spreker gaf kansen om de thematiek via vragenrondes en 
workshops te verdiepen en om samen handvatten en antwoorden op ethische pro-
blematieken te vinden. 

Op weg naar een met zorg aangelegde ‘opweg’ die leidt naar het huis van de ethiek

Het ‘op-weg zijn naar ethisch overleg’ is niet los te koppelen van de missie van 
‘Ethiek in de kliniek’. Voorzitter Walter Krikilion verduidelijkte in zijn welkomst-
woord de opdracht van de werkgroep: de bijdrage tot 1) een bredere bewustwording 
van de ethische aspecten in de gezondheidszorg en tot 2) een meer formele en een 
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meer gedragen basis voor ethisch overleg in ziekenhuizen, alsook om 3) de ethische 
werking in ziekenhuizen te dynamiseren. Het symposium 2009 ontstond uit de evalu-
atie van de vorige studiedag 2008 waarbij de deelnemers refl ecteerden over zorgethiek 
en over bedrijfseconomische en bestuurlijke aspecten van ethiek in een ziekenhuis. 
Hieruit bleek dat er nood was aan refl ectie over de heel concrete manier waarop 
ethisch overleg verloopt. In Nederland spreekt men van ‘moreel beraad’. De leden 
van ‘Ethiek in de kliniek’ kozen voor ‘ethisch overleg’. Het ‘op-weg-zijn’ naar dit 
overleg drukt allereerst uit dat het om een dynamiek gaat, om een streven waarbij de 
zoektocht naar antwoorden en handvatten essentieel is. Daarnaast verwijst het 
 substantief ‘opweg’ naar een toegangsweg of een oplopende weg (zie Van Dale. Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal). Het betekent dat we inzake ethisch overleg nood 
hebben aan het creëren van een toegangsweg die ons helpt om bij concrete kwesties 
de situatie te analyseren, motieven te verhelderen en in dialoog handelingsmogelijk-
heden te vinden. Een dergelijke toegangsweg vraagt inzicht, inzet en een geleidelijke 
cultuurverandering. 

Medisch ethisch overleg in ziekenhuizen. Heeft de berg een muis gebaard? Ethiek in de praktijk. 
Onmogelijke opdracht?

Jan Rolies vervolgde het inleidend woord met de prangende vraag: ‘Heeft de berg 
een muis gebaard?’ Zijn betoog begon met het KB van 12 augustus 1994 dat stelt 
dat elk ziekenhuis over een plaatselijk ethisch comité dient te beschikken. Maar afge-
zien van de universitaire ziekenhuizen en enige performante algemene ziekenhuizen 
functioneren veel commissies na vijftien jaar nog steeds moeizaam. Als ‘arts van de 
Commissie Ethiek’, zoals Nietzsche zichzelf als arts van de cultuur zag, analyseerde 
Jan Rolies de problematiek. Hij zei dat de Commissie Ethiek ontstond vanuit een 
bezorgdheid om binnen de context van een explosie aan diagnostische en therapeu-
tische innovaties ethisch verantwoord te handelen. Patiënten eis(t)en in onze plura-
listische maatschappij inzage in hun dossiers, inspraak en zelfbeschikking. Een 
 ‘herrschaftsfreie’ (J. Habermas) dialogale ruimte drong en dringt zich nog steeds op om 
samen het goede te zoeken of tenminste het haalbare goede. Maar vaak werden en 
worden allerlei morele vragen in de vorm van verontwaardiging en onrust nog steeds 
niet in overleg gebracht. Jan Rolies probeerde dit te verklaren. Vooreerst heeft het 
volgens hem te maken met het medisch handelen dat een medisch ethisch handelen 
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is. Medici worden opgeleid met de ‘eed van Hippocrates’ die een ethische richtlijn 
inhoudt. Artsen kunnen zich afvragen wat de ethiek als specialisme en praktische 
fi losofi e dan nog kan bijdragen tot een humane geneeskunde. De modale arts is geen 
artsfi losoof meer, maar een medische specialist die als ‘doener’ de medische theorie 
wil toepassen. Wil hij zich dan nog laten assisteren door ethische ‘denkers’, die er 
niet altijd in slagen om een vertaalslag te maken van een academische ethiek naar een 
zorgpraktijk? Bovendien botst hij niet zelden met de trage praktijk die zo eigen is aan 
de ethiek als refl ectie. Desondanks kan ethische refl ectie bijdragen tot een integrale 
kwaliteitszorg. Jan Rolies keek in het tweede deel van zijn lezing naar Nederland, 
waar ‘moreel beraad’ hier en daar een bescheiden plek op de werkvloer heeft gekre-
gen. Vanuit dit gegeven dacht hij na over de vele mogelijkheden van ethische refl ec-
tie binnen het ziekenhuis. Ethiek is optiek. Mensen moeten leren leven in een samen-
leving waarin geen ultieme, absolute morele autoriteit meer is. Bijgevolg is 
interdisciplinair overleg aangewezen en ethiek als integraal onderdeel van het instel-
lingsbeleid noodzakelijk. Kunnen we zeggen: ‘Ethiek in de kliniek en niet van de 
kliniek?’ ‘Yes, we can!’ (J. Rolies).

Workshop: Formats of modaliteiten voor medisch-ethisch overleg in ziekenhuizen

Jan Rolies keek in zijn workshop naar de best practices voor de CE. Het uitwisselen 
van ervaringen kreeg ruim de tijd. Deelnemers vernamen van elkaar hoe zij ethisch 
werken, welke weerstanden zij ontmoeten, welke kansen zij krijgen en tegen welke 
institutionele en persoonlijke muren zij botsen. Tenslotte werkten zij naar een stap-
penplan. Al gauw werd duidelijk dat zinvol medisch ethisch handelen nood heeft aan 
actieve ondersteuning van management of directie, goodwill op de werkvloer, enthou-
siaste CE-voorzitters en ethisch bewogen CE-leden, zowel medici, niet-medici en 
externe deelnemers. Ethiek in de kliniek wordt mogelijk als ook geïnvesteerd wordt 
in ethische vorming en consultatie, overleg en intervisiegesprekken in aanwezigheid 
van een ethicus en/of een psycholoog. 

Ethische processen begeleiden, een boeiende uitdaging…

In de tweede lezing maakte Magda Van de Wiele de deelnemers enthousiast voor 
de ethische procesbegeleiding. Ethische processen begeleiden vraagt een wijze van 
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 kijken naar problemen die veel verder reikt dan het hier en nu. Het vraagt aandacht 
voor een duidelijke visie en missie en dat vertaalt zich in overlegstructuren die 
openstaan voor verankering en vernieuwing. Maar helaas geraakt ethisch overleg 
slechts weinig gesetteld in de realiteit van de zorgverlening. Heel wat argumenten 
worden door zorgverleners aangewend om geen plaats te moeten innemen in een 
ethische discussie of overleg. Voor de ene lijkt het vakjargon te moeilijk, voor een 
ander zijn het dan weer de groepsdynamische processen die als een onoverkome-
lijke hindernis ervaren worden. Bovendien spelen de positie van de zorgverlener 
binnen de zorgcultuur, zijn persoonlijkheid en zijn groeiproces een belangrijke rol. 
Als ethische procesbegeleider probeert men juist met deze verzuchtingen rekening 
te houden. Samen met alle betrokkenen kijkt men naar mogelijke wegen die gevolgd 
worden om binnen de eigen concrete zorgsetting een ethische overlegcultuur 
gestalte te geven. Hierbij spelen een diversiteit van ethische refl ecties binnen de 
instellingen en de mogelijke verwachtingen van de zorgverleners een rol. Het resul-
taat van het ethisch proces is niet het belangrijkste, maar wel het proces an sich. De 
focus moet gericht zijn op drie grondhoudingen: aandacht voor de verhalen (de 
verhalenverteller), voor de rust van het kijken en het verwijlen bij wat er leeft (de 
stille getuige) en voor het gidsen van mensen en structuren (de gids). Hierbij dient 
er een visie te zijn die methodisch gedragen wordt. Immers, een methodiek zonder 
visie en missie is geen onschuldige techniek. Om binnen de instelling een zinvolle 
ethische refl ectie op gang te brengen dringt zich de noodzaak op van interne 
samenwerkingsverbanden en contacten met externe partners zoals huisartsen. Van 
belang is ‘het vinden van de juiste mensen en ze armslag te geven op de juiste 
plaats’. (M. Van de Wiele) Een concreet stappenplan om binnen de instelling de 
ethische refl ectie te stimuleren begint bij ethische vorming en opleiding. Het ver-
onderstelt een duidelijke aanwezigheid van het ethisch comité en van ethische aan-
spreekpunten. Ook een ruimte voor het aanbrengen van ethische problemen naar 
de ethische structuren toe (multidisciplinaire ethical rounds) is geen overbodige luxe. 
Ethiek is een proces dat zich ontwikkelt door vorming en sensibilisering, door 
overleg te creëren en te stimuleren, werkinstrumenten te ontplooien, het ethisch 
werkveld te structureren en door zorgzaam om te gaan met het uitwerken van 
ethische adviezen. Er is tijd nodig om te groeien en mensen dienen aandacht te 
hebben voor het groepsgevoel. ‘Macht dienen we om te buigen naar kracht’ (Magda 
Van de Wiele).
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Workshop: Maar hoe doe je dat dan, ethische processen begeleiden…? 

Ethische processen begeleiden concretiseert zich in het uitbouwen van procedures 
en werkinstrumenten die de vertaling zijn van een diepe ethische bekommernis. Het 
resultaatsgeoriënteerde en probleemoplossende denken, eigen aan de hedendaagse 
gezondheidszorg, is hierin vaak eerder tegenstander dan medestander. Magda Van de 
Wiele gaf concrete aandachtspunten en nodigde de deelnemers uit om na te denken 
over de ethische grondhouding van hun instelling en over hun eigen perceptie op de 
ethische processen. Het gaat met name (vooral) om het stellen van de juiste vragen, 
om het vinden van de juiste mensen, om het nemen van tijd voor groei en groeps-
gevoel en … om het ombuigen van macht tot kracht. Ondanks alle moeilijkheden is 
er volgens Magda Van de Wiele maar één weg, namelijk durven aan de slag gaan, de 
dynamiek gaande houden, struikelblokken aanpakken, de ethische malaise doorbre-
ken,… Hier ligt de uitdaging voor al wie ethische processen wil begeleiden.

Verpleegkundigen in het moreel beraad en de consequenties voor zorg

Verpleegkundigen in de gezondheidszorg krijgen vaak te maken met moeilijke dilem-
ma’s in de zorgpraktijk, zo wist Theo De Zwart te vertellen vanuit zijn dubbele 
ervaring van verpleegkundige en ethicus. Het kan over allerlei kwesties gaan, zoals 
morele vragen bij therapeutische hardnekkigheid of bij de bejegening van lastige 
patiënten of cliënten. Het in Nederland gekende ‘moreel beraad’ (volgens verschil-
lende modellen en scholen) helpt zorgverleners hierbij door hen op een systematische 
manier na te laten denken over ethische kwesties, zowel in de primaire zorgpraktijk 
als binnen het beleid. Alle visies van de betrokkenen worden naast elkaar gelegd en 
met respect beluisterd. Dit stelt de hulp- of zorgverleners in staat om de meest aan-
gewezen beslissing te nemen in moeilijke morele situaties. Een medisch ethicus kan 
hierbij helpen. Maar hoe verloopt een moreel beraad? Theo de Zwart verduidelijkte 
dit aan de hand van een casus. Al gauw werd duidelijk dat bij dilemma’s normen en 
waarden in het geding kunnen komen. Morele kwesties in de zorg draaien vaak om 
twee vragen: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Moreel beraad 
is het spreken, binnen een multidisciplinaire setting, over goede zorg op een metho-
dische manier aan de hand van een concrete casus. De dilemma’s van de praktijk van 
alle dag worden daarin geconfronteerd met de eigen normen en waarden van zorg-
verlenenden over wat zij verstaan onder goede zorg. Het beraad helpt verpleegkun-
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digen vooral om zelf in een onderling gesprek samen met andere disciplines en 
zorgverleners een antwoord te vinden op de vraag wat goede zorg betekent in de 
bijzondere context van hun situatie en in die van hun patiënten of cliënten. Het stap-
penplan voor ethische refl ectie dat Theo de Zwart voorstelde, berust op de fasen van 
de Nijmeegse methode voor moreel beraad. 1) Verkennen wat het morele probleem 
is. 2) De feiten aan de oppervlakte brengen vanuit verschillende invalshoeken, en dit 
voor zover relevant met betrekking tot het probleem. 3) De morele waardering for-
muleren. Welke waarden en normen zijn van belang, bezien vanuit het welzijn van 
de patiënt, vanuit de autonomie en de verantwoordelijkheid van de hulpverleners? 4) 
Tenslotte komt men tot een geargumenteerde besluitvorming. Theo De Zwart bena-
drukte daarbij wel verschillende spelregels, zoals luistervaardigheid, inlevingsvermo-
gen en de wil om tijd voor elkaar vrij te maken. Dit alles heeft consequenties voor 
de zorg. Mensen worden moreel gevoeliger in hun professionele activiteiten, in hun 
omgang met anderen en gaan aan zelfrefl ectie doen. Theo de Zwart eindigde zijn 
betoog met een boeiende opdracht: stel je open voor de behoeften van mensen 
voordat ze er zelf om vragen (initiatief). Help elkaar (teamwerk). Accepteer de gevoe-
lens van anderen (empathie). Respecteer de waardigheid en privacy van je medemens 
(hoffelijkheid) en leg uit wat er aan de hand is (communicatie). Kortom: ‘SHARE’.

Workshop: Verpleegkundigen en morele gevoeligheid

In deze workshop oefenden de deelnemers met moreel beraad volgens de Nijmeegse 
methode. Aan de hand van een concrete casus werd duidelijk dat de multidisciplinaire 
setting onontbeerlijk is bij het verkennen en oplossen van het dilemma. Daarbij 
waren twee zaken van belang. Ten eerste: de verheldering van de vraag wat de casus 
tot een moreel dilemma maakte. Ten tweede: zoveel mogelijk alle betrokkenen de 
gelegenheid geven om zich over de ingebrachte casus uit te spreken. Theo de Zwart 
gaf de deelnemers de tijd om morele gevoeligheid te verstaan en te waarderen.

Van ‘medische ethiek’ naar ‘integrale zorgethiek’ in ziekenhuizen

Als arts wist Dr. Griet Vander Velpen haar lezing perfect aan de ethiek te koppelen 
en opende haar betoog met de ‘Eed van Hippocrates’. Eind jaren zestig kregen artsen 
het inzicht dat de eed niet meer tegemoet kwam aan de noden van de mensen. Ethiek 
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legde andere accenten. Zo ook in de ethische comités. Lange tijd werd de meeste 
aandacht besteed aan het adviseren van de protocollen met betrekking tot klinische 
studies. Maar al snel ontwikkelde zich de vraag om ethisch advies te verstrekken over 
kwesties die zich concentreerden op het levenseinde (palliatieve zorg, euthanasie), de 
rechten van de patiënten, etc. Dit was het gevolg van een groeiende interesse bij de 
medewerkers van het ziekenhuis, maar ook van de maatschappij en van de media. 
Ook het rapport Ethiek met beleid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in 
Nederland (1999) zorgde voor een verschuiving en een verbreding qua onderwerpen 
in de richting van het sociale beleid in de gezondheidszorg. Deze verandering ging 
gepaard met een wijziging in verantwoordelijkheidstoebedeling. Niet langer werden 
de verantwoordelijkheden exclusief bij de zorgverleners gelegd of bij de overheid, 
maar zij kwamen ook bij de ziekenhuisdirecties te liggen. De nieuwe trend binnen de 
gezondheidsethiek zag het licht: de integrale zorgethiek.

Integrale zorgethiek heeft ook duidelijk te maken met de evolutie van ‘trust me 
world’ naar ‘show me world’. En dit stond Dr. Griet Vander Velpen ook toe in het 
vervolg van haar lezing. Ze was transparant over integrale zorgethiek. Vooreerst 
stond ze stil bij het ethiekbeleid als ethiekmanagement volgens de planningscyclus 
van de Demingcirkel: de ‘plan-do-check-act-learn’-fasen. In de planfase staan de mis-
sie, de beleidsvisie en de kernwaarden van de zorginstelling centraal, alsook tal van 
regelingen, beleidsnota’s en protocollen die voorschrijven hoe zorgprocessen dienen 
te verlopen. In de doefase eisen diverse ethische uitdagingen de aandacht, zoals zorg-
gerelateerde, bedrijfs- en procesgerelateerde kwesties. Ondersteuning van het ethisch 
handelen en een goed functionerend ethisch comité zijn onontbeerlijk. Net zoals de 
bedrijfswereld worden ook de ziekenhuizen geconfronteerd met ‘maatschappelijke 
verantwoording’ en met ‘verantwoord ondernemen’. Zij worden verondersteld te 
refl ecteren over hun sociale en maatschappelijke impact en over hun ethisch gedrag. 
Zij dienen deze impact en dit gedrag te meten, te evalueren, te rapporteren en bij te 
sturen in functie van hun eigen doelstellingen en waarden en die van hun stakeholders 
(check-act-learn-fase).

Dr. Griet Vander Velpen besluit dat de ethiek van het management van zorginstel-
lingen evolueert naar een dialogische en participatieve ethiek van de samenleving. 
Zorginstellingen en andere partijen zijn gezamenlijk aanspreekbaar voor het hanteren 
van de morele vraagstukken die rondom zorg op de samenleving afkomen. Dit vraagt 
een maatschappelijke dialoog over zaken van ‘het algemeen belang’, waarin zorgin-
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stellingen participeren, naast andere partijen zoals patiëntenplatforms, de overheid, 
religieuze organisaties en werknemersorganisaties. Op die manier wordt de samenle-
ving medeverantwoordelijk voor wat in de zorgsector gebeurt.

Workshop: Zorgbeleid en ethiek

Dr. Griet Vander Velpen liet de deelnemers aan de hand van een casus exploreren 
hoe morele vragen in de gezondheidszorg zich niet tot de directe en individuele 
hulpverlening beperken, maar in toenemende mate op het mesoniveau van de 
 zorginstellingen en organisaties worden onderkend. De casus belichtte de ‘Business 
continuity planning’ voor acute zorginstellingen inzake de mogelijke pandemie door 
het Mexicaanse griepvirus. Vooreerst werd uitgelegd wat deze pandemie voor de 
ziekenhuizen en de bevolking kan betekenen. Allerlei ethische kwesties kunnen als 
paddenstoelen uit de grond rijzen. De kwesties verankeren met zorg- of bedrijfspro-
cessen. Er ontstaan allerlei maatregelingen, plannen en regels in verband met beschik-
baarheid van middelen. Op alle fronten dienen ziekenhuizen hun verantwoording in 
solidariteit op te nemen. Zorgbeleid en ethiek zijn duidelijk twee handen op één 
buik.

Slot

Het ‘op-weg-zijn’ naar ethisch overleg heeft diverse toegangswegen, zo bleek maar 
uit de inhoud van de lezingen en de workshops van het symposium. Er was bij de 
sprekers een dynamiek voelbaar, en dit in synchronisatie met de gedrevenheid van 
de deelnemers om te zoeken naar antwoorden op en handvatten voor diverse vragen 
over ethisch overleg. Dit creëerde een sfeer waarbij de aanwezigen elkaars deelgenoot 
werden in hun zoektocht naar vernieuwende inzichten over de procesmatige aspecten 
van ethiek, zowel op de werkvloer als in de beleidsvoering van een zorginstelling. 
‘Het was een leerrijke dag als mens en als professional’, zo getuigde een deelnemer. 
Ethiek in de kliniek? Yes, we can! 
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