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Praktijk GGz 

Tot een tiental jaar geleden was ethiek van de gezondheidszorg een verheven thema. In ethische commissies 

deden geleerde dames en heren uitspraken over morele dilemma’s in de zorg. Deze relatieve buitenstaanders 

voerden gesprekken met een hoog abstractieniveau. De uitkomsten van al die gesprekken bereikten nauwe-

lijks de werkvloer en leidden ook niet  tot structurele veranderingen. 

De ontwikkeling van moreel beraad als methode om als zorgmedewerkers op praktisch niveau met elkaar 

over ethische kwesties te praten, heeft daar verandering in gebracht. Ethiek is niet langer een verheven thema, 

maar is naar het niveau van de werkvloer gebracht. En daarmee is ethiek onderwerp van gesprek geworden 

op de plek waar morele dilemma’s het sterkst voelbaar zijn en zich het meest duidelijk doen gelden. 

 Ethiekvan de 
   werkvloer

In de zorgpraktijk van alledag verrichten medewerkers uiteenlopende handelingen. Bij de meeste daarvan 

denken ze niet meer na. Ze kunnen meestal wel uitleggen hoe ze tot hun handelen komen omdat er 

gedachten, overtuigingen en regels aan ten grondslag liggen. De wens het goede te doen, vormt samen 

met waarden en normen de basis van die gedachten, overtuigingen en regels.

Moreel beraad heeft meerwaarde 
voor medewerkers en patiënten
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          Onderzoek

praktijk begint morele reflectie vaak met het stellen van een 

vraag. Die vraag dwingt medewerkers om rekenschap af te 

leggen over hun handelen. Dit kan in het negatieve geval 

leiden tot cynische antwoorden en opmerkingen, waarbij de 

zorginhoudelijke waarden zijn verdwenen. In het positieve 

geval geven morele vragen energie. Ze tonen persoonlijke 

betrokkenheid met een kwestie, zijn vaak het gevolg van 

iets dat ons raakt en we belangrijk vinden, en geven indirect 

zicht op iemands passie en motivatie. Ze vragen om actie, een 

concrete handeling of onderbouwing. Een morele vraag brengt 

lucht en creativiteit in vanzelfsprekendheden. Het zet men-

sen en teams in beweging, houdt hen scherp en bij de les. 

Aandacht voor morele vragen is van groot belang, omdat 

morele vragen in zichzelf waarden-vol zijn en de gezond-

heidszorg goed wil doen. Methodisch en procesmatig met 

een kwestie bezig zijn, betekent direct en indirect aandacht 

besteden aan de kwaliteit van zorg. Naast aandacht voor de 

casus en de medewerker, biedt moreel beraad de organisatie 

beleidsmatig de mogelijkheid om de visie en de gedragsco-

de van de instelling uit te dragen. Thema’s die in het beleid 

van de instelling centraal staan, kunnen op die manier met 

de ervaringen van de werkvloer verbonden worden. Door dit  

zogenaamde top down / bottom up contact kan nieuw 

beleid ontstaan. Kennis van de morele vraagstukken in de 

organisatie, geeft inzicht in de cultuur van die organisatie. 
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Methoden     Aandacht voor ethiek op de werkvloer 

begint vaak met het stellen van een vraag. Mag ik mevrouw 

X toestaan zich slechts één keer in de week te wassen? 

Moet ik de heer Y separeren als hij in de nachtdienst hete 

chocolademelk over me heen gooit? Behoor ik met patiënte Z 

naar de politie te gaan als zij aangifte wil doen van mishan- 

deling? Het zijn zomaar wat vragen die tijdens een moreel 

beraad in de GGz aan de orde kunnen komen. Deze vorm 

van overleg heeft morele dilemma’s waar zorgmedewerkers 

mee te maken krijgen tot onderwerp. Het gaat daarbij niet 

om het vinden van een oplossing. Het gaat vooral om expli-

citeren, uitwisselen van perspectieven en het aanscherpen 

van visies. Centraal daarbij staat de vraag Doen we de 

dingen die we moeten doen en doen we ze goed?.  

In bijeenkomsten voor moreel beraad bespreken medewer-

kers (eventueel samen met patiënten en hun familie/naasten) 

morele dilemma’s op gestructureerde wijze. Onder leiding 

van getrainde gespreksleiders gaan ze met elkaar in gesprek 

over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het draait om een 

dilemma uit de praktijk, waarbij de inbrenger zelf betrokken 

is en die in deze zorgsituatie een probleem ervaart. 

De grootte van de groep is tussen de acht en twaalf perso-

nen. De voorkeur gaat uit naar een multidisciplinair samen-

gestelde groep van mensen die bij de directe zorg betrokken

zijn: artsen, verpleegkundigen, woonbegeleiders, therapeu-

ten en managers. De bijeenkomsten duren één tot ander-

half uur.  

Een veel gebruikte methode is de Korte Socratische Dialoog 

- een voorbeeld van Socratische gespreksvoering - die de 

vorm heeft van een ondervraging. Deze ondervraging heeft 

bewustwording van de eigen kennis, de geldigheid van die 

kennis en zelfonderzoek tot doel. 

Draagvlak organisatie    Voor het opzetten en het 

begeleiden van moreel beraad op de werkvloer zijn beleids-

verankering en ondersteuning door de Raad van Bestuur 

noodzakelijk. Dat staat te lezen in de Handreiking imple-

mentatie en borging Moreel beraad die het platform Moreel 

Beraad in 2010 publiceerde. Aandacht voor moreel beraad 

dat - zonder verankering op organisatieniveau - slechts drijft 

op het enthousiasme van enkelen, kan snel verflauwen.  

Om het te laten slagen zijn investeringen nodig, bijvoorbeeld 

in scholing van gespreksleiders, het beschikbaar stellen van 

tijd en de nodige logistiek om moreel beraden te kunnen 

organiseren en het informeren en enthousiasmeren van alle

medewerkers. Omdat ethiek en kwaliteit in elkaars verlengde

 liggen, is het belangrijk moreel beraad op te nemen in het 

kwaliteitsbeleid. Verder is het van belang moreel beraad de 

tijd te geven te groeien vanaf de werkvloer en stapsgewijs 

te implementeren. 

Wat levert het op    Moreel beraad sluit aan bij de 

belevingswereld van professionals en bij de vragen die de 

praktijk van de zorgverlening oproepen. In de dagelijkse 
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Moreel beraad sluit aan 
bij de belevingswereld van 

professionals

Moreel beraad
Moreel beraad is een effectief instrument om in te zetten bij 
het omgaan met ethische dilemma’s en de grote vragen achter
ons werk. Bovendien versterkt het de identiteit van de mede-
werkers omdat zij de eigen ervaring in een concrete situatie 
tot uitgangspunt nemen. Niet het rationeel verdedigen van een 
standpunt, maar zelfonderzoek van de eigen waarden en nor-
men leidt tot stellingneming en het verwoorden van een zorg-
visie. Dit leidt tot  uitbreiding van handelingsalternatieven, die
alle medewerkers in alle lagen en in alle functies in staat stelt 
om op basis van eigen inzichten de juiste beslissingen te nemen. 


