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Programma

Korte inleiding ethiek 

 Wat is ethiek

 Vormen van ethiekondersteuning

 Ethische theoriën

Moreel beraad

 Wat is moreel beraad

 Een stappenplan



Wat is ethiek

‘Ethiek is de systematische en kritische
reflectie op de morele waarden en normen
die zich in de praktijk van de zorginstelling 
voordoen (RVZ 2005)’.

 Ethiek is dialogisch (in onze setting)

 Ethiek begint bij de ervaring



Vormen van ethiekondersteuning in 

het Elkerliek ziekenhuis
 Moreel beraad (gespreksleiding)

 Ethiek in bijeenkomsten

 Ethiekcafé

 Symposia rond een thema

 Protocollen

 Opleiding (Klinische lessen ethiek, moreel beraad of een inhoudelijk thema, CASE)

 Ethiekbeleid

 Ethiekcommissie

 Medische ethiek (onderzoek en technologische ontwikkelingen) 

Dus niet: Ethiek als

Inhoudsdeskundigheid - Filosofische stroming – Theologische stroming



Enkele ethische theorieën

Deugdethiek (een voortreffelijk persoon zijn)

Utilitaristische ethiek (consequenties, het meeste 

goed voor de meeste betrokkenen)

Principe-ethiek (Deontologie, plichtethiek)

Ethiek als contract

Zorgethiek (Ethiek van relaties)



Spreken over ethiek: Dialoog



Moreel beraad

‘Moreel beraad is een gestructureerd gesprek 

over een morele kwestie of vraag 

aan de hand van een specifieke methode’

 Nav een morele ervaring in de praktijk

 Onder begeleiding van een daartoe opgeleid gespreksleider

 Er zijn verschillende methoden van moreel beraad, ieder met een 
ander doel of focus (dialogisch of analytisch; verhelderend, 
prospectief of probleemoplossend)

 Groep meestal 5 tot 12 deelnemers



Moreel beraad: Een stappenplan
Fase 1: verkenning

 Welke vragen roept deze casus op?

Fase 2: Explicitering

 Wat is de morele vraag?

 Welke handelingsmogelijkheden staan op het eerste gezicht open?

 Welke informatie ontbreekt op dit moment?

Fase 3: Analyse

 Wie zijn bij de morele vraag betrokken?

 Welke waarden en argumenten zijn relevant?

Fase 4: Besluit

 Advies en beslissing

 Concrete stappen


