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• Ethiek van principes 

• ‘Principles of Biomedical Ethics’ Beauchamp & Childress 1979

• Ethiek van uitzonderlijke beslissingen 

• aan het begin (vb. abortus) en einde (vb. euthanasie) van het leven

• Ethiek van theologen en filosofen 

• levensbeschouwelijke, geen empirische input

• Ethiek van/voor artsen

• medische/klinische ethiek

• Stem van verpleegkundigen, patiënten, familie, … is afwezig

• Stem van zorgvoorzieningen is afwezig 

• quasi geen ethische commissies, geen macro-ethische vragen
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Medische ethiek in de jaren ‘80

Het prille begin



• Ethiek van de zorg 

• ‘In a Different Voice’Gilligan 1983; ‘Moral Boundaries’ Tronto 1993

• Zorg begrepen als 

• “een geheel van activiteiten en houdingen die erop gericht zijn ‘onze wereld’ in stand te 
houden, te verbeteren, … zodat we er zo goed mogelijk kunnen in leven” (Tronto, 1993, p. 
103)

• Empirische ethiek 

• via kwalitatief onderzoek: emancipatorische kracht

• Aandacht voor lived experiences van iedereen 

• Aandacht voor maatschappelijke (macro) en organisatorische (meso) context 

• Oprichting van ethische infrastructuur:

• Ethische ziekenhuiscommissies (1994); Raadgevend Comité (1997); Commissie ethiek & 
staffunctie ethiek Zorgnet-Icuro (1995); WEK-werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ VOV (2005)
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Zorgethiek in de jaren ‘90
De ommekeer



WEK-werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ VOV (2005): 10 (vast)stellingen: 

• Zorgpraktijk én -instelling als zorg-onderneming zijn inherent moreel geladen.

• Ethiek moet verankerd zijn in de organisatie op elk niveau, waarbij alle actoren betrokken 

worden.

• Ethiek in de zorg is van alledag en van iedereen.

• Ethische commissies zijn van wezenlijk belang voor begeleiding/toetsing en voor de 

behandeling van casuïstiek.

• Ethisch overleg in de commissie en op de werkvloer zijn complementair. 

• Ethisch overleg verloopt beter in een klimaat van open communicatie.

• Met ethiek ver(ant)woorden professionals en instellingen wat en hoe ze dit doen.

• Met ethisch overleg raakt men aan waarden-geladen kwesties.

• Multiculturele en -levensbeschouwelijke diversiteit van de samenleving kleurt het ethisch 

overleg.

• Toegankelijkheid van de zorg is een basisvoorwaarde voor zorginstellingen.

5

Zorgethiek in de jaren ‘90
De ommekeer



• Structurele integratie (2018)

• Commissie voor Ethiek – Kamer voor Reflectie & Visie-ontwikkeling

• Klinische ethiek

• Organisatie-ethiek

• Macro-ethische reflecties

• Commissie voor Ethiek – Kamer voor Vorming & Intervisie

• Klinische ethiek

• Ethiek op de werkvloer
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Ethiek van de gezondheidszorg in de 21ste eeuw

De integratie



• Inhoudelijke integratie

• Ervaringscomponent (empirische ethiek)

• Kwetsbaarheid als vertrekpunt van de ethiek

• Van individuele naar relationele autonomie

• Zorgcomponent (zorgethiek)

• Het hele zorgproces (niet alleen uitzonderlijke beslissingen)

• Alle betrokkenen (artsen, verpleegkundigen, …)

• Maatschappelijke & organisatorische context (organisatie-ethiek & macro-ethiek)

• Ethiekcomponent (personalistische ethiek)

• De menselijke persoon als ethische maatstaf

• Actief pluralisme
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Ethiek van de gezondheidszorg in de 21ste eeuw

De integratie



• Hindernissen voor ethische reflectie op individueel niveau

• Complexiteit van ethische problemen (geen juist/fout antwoord)

• Routinegedrag versus kritische invraagstelling

• Teveel of te weinig emotionele betrokkenheid

• Te weinig tijd

• Morele stress
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Oude en nieuwe uitdagingen

De toekomst



• Hindernissen voor ethische werking op organisatieniveau

• Ethiek van mooie woorden (window dressing)

• Onder-bevraging van ethiek: afzondering van ethiek in ethische commissies

• Over-bevraging van ethiek: geïntegreerde ethische werking (“Ethiek is overal”)

• Reductionistisch discours van evaluaties (juridisch, economisch, technologisch)

• Wantrouwen en controle (proceduralisme) versus vertrouwen en risico (cfr. 

‘scharrelruimte’ voor medewerkers)

• Zwijgzaamheid versus bespreekbaarheid

• Balans tussen eenheid en verscheidenheid (o.a. actief pluralisme) in het ethisch 

verhaal
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Oude en nieuwe uitdagingen

De toekomst



• Hindernissen voor ethische werking op maatschappelijk niveau

• Over-professionalisering (efficiëntie, output, …)

• Over-economisering (zorg als product, commercialisering, schaarste, …)

• Over-juridisering (zorgrelatie als contractrelatie, bio-ethische wetten, 
Europese invloed, …)

• Over-technologisering (technologie overkomt ons en is niet tegen te 

houden)

• Privatisering/Individualisering van ethiek en levensbeschouwing
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Oude en nieuwe uitdagingen

De toekomst



• Hoe kan ethiek de zorg beter maken?

• Van ethische intuïtie 

• = spontaan ethisch aanvoelen van wat goed is

• Naar ethische reflectie 

• = systematische kritische reflectie op het menselijk gedrag in het licht van 

menswaardigheid

• Dat zich vertaalt in ethisch gedrag

• = voelbaar en zichtbaar in de dagelijkse praktijk
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De weg vooruit …

De toekomst



• Ethiek in de zorg: een geïntegreerde beweging

• Informele ethische infrastructuur: 

• morele gemeenschap, huiscultuur, morele identiteit, appellerende en lerende gemeenschap, 

ethisch verantwoorde keuzes, ethisch leiderschap, …

• Formele ethische infrastructuur: 

• moreel beraad, commissie voor ethiek of werkgroep ethiek, referentiepersoon ethiek, ethische 

adviezen, ethische vorming, …

• Een geïntegreerde beweging

• Geïntegreerd: op alle niveaus, in alle keuzes, in alles wat we denken en doen

• Beweging: een continu en duurzaam opgebouwd proces i.p.v. losse initiatieven

• Op maat van elke zorgorganisatie

• Ambitieus (meer dan mooie woorden) & bescheiden (het goede ligt vaak in kleine 

dingen)
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De weg vooruit …
De toekomst



• Theoretisch

• Blijvend inhoudelijk reflecteren en werken

• Commissie voor Ethiek - Reflectie en Visieontwikkeling

• Praktijk

• Intervisie en overleg

• Commissie voor Ethiek - Vorming en Intervisie

• Themapagina Ethiek & Zingeving (www.zorgneticuro.be)

• Als kruispuntbank voor ethische werking op micro-, meso- en macro-niveau
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De weg vooruit … met ethiek in Zorgnet-Icuro

De toekomst



Dankjewel!

www.zorgneticuro.be


