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In de kwarteeuw dat Bart Depelchin di-
recteur van wzc Ten Anker is, is er ont-
zettend veel veranderd. “Toen ik hier 
begon, telde Ten Anker 45 plaatsen”, 
herinnert hij zich. “Vandaag hebben we 
100 residentiële bewoners met een hoge 
zorggraad, 10 plaatsen kortverblijf en een 
dagcentrum met gemiddeld 20 bezoekers 
per dag. Ons personeelsbestand groeide 
van 27 naar 108 medewerkers. En het 
houdt niet op. In de toekomst voorzien we 
een verdere uitbreiding met 36 plaatsen. 
Sinds enkele jaren zijn we bovendien een 
autonome vzw geworden, maar door de 
aanwezigheid van religieuzen in het be-
stuur blijven we verankerd met de con-
gregatie waaruit we ontstaan zijn.”

“Uiteraard hebben die groei en die veran-
deringen een invloed op de cultuur in ons 
woonzorgcentrum. Van een kleine equi-
pe zijn we uitgegroeid tot een flink uit de 
kluiten gewassen ploeg, met meer moge-
lijkheden tot specialisatie. Een constante 
doorheen al die jaren is echter onze aan-
dacht voor een sterk ethisch beleid.”

Ethische reflectie
“Begin jaren 1980 was ik als hoofdver-
pleegkundige op een dienst inwendige 
ziekten al sterk begaan met ethische 
kwesties. Het trof me dat we als ver-
pleegkundigen volledig in functie van de 
artsen moesten werken. Zo moesten we 
ook helpen bij het nodeloos verlengen 
van het leven, met soms schrijnende 
situaties tot gevolg. Ik voelde me daar 
slecht bij. Samen met een jonge arts 
ben ik toen naar prof. Paul Schotsmans 
in Leuven getrokken. We wilden graag 
weten hoe hij dacht over het al dan niet 
toedienen van sondevoeding. Zulke vra-
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Woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort ligt op een boogscheut van de Noordzee. 
Bart Depelchin is er al 24 jaar directeur. Al die tijd legt hij een bijzondere aandacht voor 
het ethisch beleid aan de dag. Niet zozeer de grote theorieën interesseren hem, maar 

veeleer het dagelijkse ethisch handelen vanuit ‘een zekere goedheid’. Een gesprek met 
een inspirerend man.

gen waren toen niet evident. Er beston-
den weinig theorieën over en nog min-
der richtlijnen. In de loop der jaren is dat 
gelukkig veranderd.”

“Rond 2000 had ik het voorrecht om 
mee aan de wieg te staan van de werk-
groep Toegepaste ethiek van Caritas 
West-Vlaanderen, met Axel Daenekindt 
als voorzitter. Onze bedoeling was om 
samen te reflecteren over ethische kwes-
ties en om opleiding en begeleiding aan 
te bieden. In samenwerking met Vives 
Roeselare – toen nog Katho – organiseer-
den we in 2004-2005 de eerste van een 
hele reeks langlopende postgraduaat-
opleidingen. Maar de hamvraag bleef al 
die tijd: ‘hoe kan je ethiek op een goede 
manier in de organisatie integreren?’ 
Daarom heb ik binnen wzc Ten Anker een 
stuurgroep Ethiek in het leven geroepen, 
met de steun van Luc Anckaert, docent 
aan Vives/Katho. De stuurgroep is meer 
dan zomaar een praatgroepje. Alle leden 
volgden de langlopende postgraduaat-
opleiding. Zowel verpleegkundigen, psy-
chologen, sociaal werkers, de pastoraal 
medewerker als de directie maken er 
deel van uit. We hebben ook een arts met 
een bijzondere gevoeligheid voor ethiek 
gevraagd om zich te engageren, om ook 
bij het artsenkorps casussen en visies 
bespreekbaar te maken.”

“De stuurgroep reikt een denkkader aan 
voor de ethische adviezen van Zorgnet 
Vlaanderen. Ja, we maken daar dank-
baar gebruik van. Dat werk  zouden we 
als woonzorgcentrum onmogelijk zelf 
kunnen doen. We proberen de adviezen 
zo goed mogelijk te vertalen naar onze 
eigen organisatie, zodat we ze optimaal 
kunnen implementeren. We starten met 

het maken van een vlot leesbare tekst 
voor onze medewerkers. Vervolgens leg-
gen we de tekst ter goedkeuring voor op 
de raad van bestuur, waarna we hem in de 
verschillende dienstvergaderingen voor-
stellen. Ook procedures en protocollen 
worden door de stuurgroep gemaakt en 
besproken met de kwaliteitscoördinator;  
hij zorgt voor de integratie in het kwali-
teitshandboek. Alle grote vraagstukken 
komen aan bod: parenterale voeding, het 
levenseinde, het fixatiebeleid...”

“Dankzij de inspanningen van de stuur-
groep slagen we er meer en meer in om 
een ‘ethische cultuur’ in onze organisa-
tie te vestigen. We zijn daar bewust mee 
bezig. We geven daarvoor tijd en ruimte 
aan onze mensen. Want met procedu-
res en protocollen alleen kom je er niet. 
We willen alle medewerkers betrek-
ken bij de grote en kleine vraagstukken 
van elke dag. We doen dat op verschil-
lende manieren. Zo organiseren we in 
het voorjaar 2014 een vertoning van de 
film Intouchables. Daarin zoekt een rij-
ke, zieke man een oppas. Hij krijgt heel 
wat kandidaten over de vloer die keurig 
solliciteren met het juiste diploma en de 
juiste vaardigheden. Plots verschijnt er 
een buitenbeentje. Een ongeschoold ie-
mand, die echter meteen de juiste toon 
aanslaat, contact legt, menselijk is en 
gevoel voor humor toont. Uiteindelijk 
krijgt die persoon de voorkeur. De film is 
een opeenstapeling van situaties die tot 
nadenken stemmen. En die tot discussie 
leiden, wat uiteraard de bedoeling is.”

“Medewerkers die geraakt worden en 
zich uitgedaagd voelen door deze bena-
dering van ethiek kunnen zich engageren 
in een werkgroep. Deze werkgroep zorgt 
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voor de integratie van de ethische reflec-
tie op de werkvloer. Vanuit alle echelons 
van de organisatie kunnen medewerkers 
aansluiten en vanuit hun eigen compe-
tenties meewerken aan de implementa-
tie van ethiek op de werkvloer.”

Goedheid
“Goede zorg verlenen is méér dan de op-
telsom van wetenschappelijke inzichten. 
We hebben bij onze medewerkers een 
bevraging georganiseerd over wat nodig 
is om goede zorg te verlenen. De werk-
groep Ethiek van Caritas West-Vlaan-
deren stuurde de enquête aan om te 
onderzoeken wat aan de basis leeft en 
om van daaruit vorming te organiseren. 
We verklaarden één antwoord taboe: ‘we 
hebben geen tijd’. Dat mochten ze dus 
niet antwoorden. We kregen veel boei-
ende reacties, veel persoonlijke verhalen 
ook. Wat echter ontbrak in de antwoor-
den, was wat ik ‘het gelaat van de andere’ 
zou willen noemen. Goede zorg ontstaat 
in een relatie waarin je als zorgverlener 
ook veel terugkrijgt. De inspanning die je 
doet om voor anderen te zorgen, kan heel 
zwaar wegen als je niet beseft hoeveel je 
ervoor terugkrijgt. De dankbaarheid is 
een loutering voor de inspanning.”

“Ethiek is nog altijd een beladen woord. 
Ten onrechte, eigenlijk. Het goede zit in 
elk van onze medewerkers. Elk van ons 
heeft waarden die belangrijk zijn. Met 
opleiding en vorming proberen we de 
grote ethische thema’s te kaderen. Dat 
geeft onze medewerkers een veilig ge-
voel. Iedereen heeft ideeën over eutha-
nasie of het fixeren van bewoners, maar 
een heldere en duidelijke visie geeft 
rust. Dat geldt ook voor de kleine, dage-
lijkse dingen. Belangrijk is bijvoorbeeld 
om zorgzaam om te gaan met de bewo-
ners en hun familie vanuit een zekere 
‘goedheid’. Daarvoor heb je weinig ge-
leerde achtergrond nodig, maar er be-
wust mee bezig zijn, maakt het verschil. 
We reiken de middelen aan om onze 
mensen te laten nadenken over hoe 
ze werken. Iemand van de stuurgroep 
licht de grote thema’s toe. Zo stijgt de 
gevoeligheid voor het ethisch handelen 
gaandeweg, met een duidelijke impact 
op de werkvloer. Dat is ons streven. Niet 
alleen de grote theorieën en de ethische 
visies zijn belangrijk, maar wel de ethi-
sche gevoeligheid in de praktijk.”

“Als ik terugdenk aan mijn beginjaren 
in de zorg, dan zie ik een enorme evo-
lutie. De belangrijkste vaststelling is dat 

Bart Depelchin:  

“De essentie van ‘goedheid’ verandert niet.  

Alleen de expressie ervan evolueert.”

ethiek een naam gekregen heeft. Het is 
een thema geworden dat telt. Ook de ver-
houdingen zijn uiteraard veranderd. Niet 
alleen tussen arts en verpleegkundigen, 
maar tussen alle zorgverstrekkers. 
Vandaag is er een gezonder evenwicht, 
waarin elk vanuit zijn deskundigheid 
bijdraagt en in team samenwerkt. Maar 
we zijn er nog niet. De professionalise-
ring is gestegen, maar ook de context is 
veranderd. Het respect voor de autono-
mie van de bewoner neemt toe. De par-
ticipatie van de zorgvragers komt op de 
voorgrond. Dat maakt de zorgverlening 
complexer. Tegelijk is het een kans om 
de ethische keuzes nog meer gedragen 
en in overleg te maken. Ons streven mag 
niet zijn om iedereen op één lijn te krij-
gen. Het overleg is net zinvol omdat er 
verschillende meningen bestaan. Het 
kader waarbinnen we werken, is wel 
belangrijk. Natuurlijk kan niet iedereen 
zomaar zijn zin doen. We gaan samen op 
weg. In overleg. Met een stevige inbreng 
van de basismedewerkers en van de be-
woners. De fundamenten blijven door-
heen alle veranderingen onveranderd: 
vriendelijk zijn, je inleven in de andere, 
zorgzaam zijn... De essentie van ‘goed-
heid’ verandert niet. Alleen de expressie 
ervan evolueert.”
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