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saMenvatting
Sinds een aantal decennia neemt de aandacht voor klinische ethiek in Nederland toe. Er worden 
nieuwe vormen van ethiekondersteuning zoals moreel beraad (MB) geïntroduceerd. Deze 
groeiende aandacht voor en implementatie van verschillende soorten ethiekondersteuning 
leidt tot diverse vragen. Welk soort ethiekondersteuning is aanwezig in zorginstellingen? 
Welk soort ethiekondersteuning is nodig om het hoofd te bieden aan hedendaagse ethische 
problemen? In dit proefschrift zullen we ingaan op deze vragen, gericht op de Nederlandse 
context.  
 De doelen van de studie zijn: 1) een overzicht geven van de prevalentie en 
karakteristieken van klinisch ethische ondersteuning (CES) in Nederland en 2) een 
overzicht geven van de behoeften aan en doelen van CES vanuit het perspectief van 
bestuurders van zorginstellingen en medewerkers verantwoordelijk voor de organisatie van 
ethiekondersteuning. 
 De centrale onderzoeksvraag is: wat is de stand van zaken rond CES in Nederland? 
De sub vragen zijn: 1) Wat is de prevalentie en wat zijn de karakteristieken van CES in 
Nederland? 2) Wat zijn de behoeften en doelen van CES in Nederlandse zorginstellingen?   

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. Deel 1 is gericht op de prevalentie en karakteristieken 
van CES in Nederland; deel 2 beschrijft de behoeften en doelen van Nederlandse 
zorginstellingen in relatie tot CES. 

Hoofdstuk 1 geeft een introductie bij de onderzoeksvragen van dit proefschrift. Het beschrijft 
de toegenomen interesse in CES tegen een achtergrond van nieuwe ontwikkelingen in de 
zorg. In de zorg is de patiëntenpopulatie kwetsbaarder geworden en tegelijkertijd actiever 
en kritischer; professionele zorgverleners hebben meer behandelmogelijkheden gekregen als 
een gevolg van de toegenomen medische kennis en moeten steeds vaker samenwerken in 
interdisciplinaire teams; de organisatie van zorg is bureaucratischer en formeler geworden, 
maar wordt ook in toenemende mate geconfronteerd met morele uitdagingen die niet kunnen 
worden opgelost door een formele aanpak.  
 Dit hoofdstuk geeft ook een korte uitleg bij de verschillende begrippen in de ethiek. 
Het beschrijft hoe toegepaste ethiek een beweging in gang zette van ethische theorie naar 
ethische onderwerpen in de praktijk. Dit hoofdstuk beschrijft ook het begrip bio-ethiek als 
een interdisciplinair academisch veld en publieke beweging die traditionele academische 
grenzen overschrijdt. Verder introduceert het de concepten klinische ethiek en klinisch 
ethische ondersteuning (CES).   
 Het hoofdstuk geeft een overzicht van eerdere survey onderzoeken naar CES 
in de Verenigde Staten, Canada en Europa (met een specifieke focus op Nederland). De 
meeste survey onderzoeken gaan in op ethische commissies of ethische consultants als 
belangrijkste vorm van ethische ondersteuning. MB, dat in toenemende mate aandacht krijgt 
in Nederland, is nog niet beschreven in bestaand survey onderzoek. Ook impliciete vormen 
van ethiekondersteuning, zoals (multidisciplinair) werkoverleg en (ad hoc) overleg met 
specifieke individuen die ondersteuning bieden zijn tot dusverre niet belicht. Ten slotte is er 
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in bestaande surveys weinig aandacht voor de visie van het management van zorginstellingen 
op behoeften en doelen van CES. 
 
deel 1 Prevalentie en karakteristieken van ces in nederland
Hoofdstuk 2 beschrijft de prevalentie van expliciete en impliciete CES vormen in Nederlandse 
zorginstellingen, te weten ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In expliciete CES is er structurele en 
professionele aandacht voor de ethische dimensie van zorg; in impliciete CES wordt op een 
indirecte en organische manier omgegaan met ethische onderwerpen. De bevindingen laten 
zien dat de aanwezigheid van ethische commissies relatief hoog is in Nederland, vooral in 
ziekenhuizen. Moreel beraad (MB) is aanwezig in ongeveer de helft van alle Nederlandse 
zorginstellingen en in twee derde van de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. 
Ethische consultatie is niet vaak aanwezig in Nederland. Onze bevindingen laten zien dat 
expliciete CES vaak gecombineerd wordt met impliciete vormen van CES en dat moreel 
beraad een brugfunctie tussen beide zou kunnen spelen. 

Hoofdstuk 3 is gericht op de prevalentie en karakteristieken van MB in verschillende 
sectoren. De bevindingen laten zien dat de prevalentie van MB relatief hoog is in Nederlandse 
zorginstellingen (44% heeft MB), vooral in de geestelijke gezondheidszorg (waar MB als 
aanwezig in de organisatie wordt genoemd door 62% van de respondenten). Instellingen 
met MB verschillen van instellingen zonder MB in grootte, type problemen en belang van 
ideologische achtergrond. Karakteristiek voor MB is dat het vaak meerdere jaren bestaat, dat 
de deelnemers meerdere disciplinaire achtergronden hebben en dat het zowel systematisch 
als ad hoc plaatsvindt. Integratie in bestaand beleid en sleutelfiguren als ambassadeurs 
bevorderen de positionering van MB. We concluderen dat MB deel dient uit te maken 
van een geïntegreerd ethiekbeleid en als een (bottom up) katalysator kan dienen voor een 
geïntegreerd ethiekbeleid. 

deel 2 behoeften en doelen van ces in nederlandse zorginstellingen  
In Hoofdstuk 4 onderzoeken we de behoefte aan CES vanuit het perspectief van bestuurders en 
ethiekmedewerkers en potentiele barrières voor de ontwikkeling van CES in zorginstellingen. 
Het hoofdstuk laat zien dat de behoefte aan CES geen gegeven is; aversie ten opzichte 
van innovaties, negatieve associaties met het begrip ethische ondersteuningsdiensten en 
organisatorische factoren zoals bronnen en sector, beperken de behoefte aan CES. Onze 
bevindingen laten zien dat de meeste respondenten van mening zijn dat hun instelling behoefte 
heeft aan ethische ondersteuning. Dit hangt samen met de complexiteit van de hedendaagse 
gezondheidszorg, de bijdrage van ethiekondersteuning aan de kerntaken van de organisatie 
en de ervaren meerwaarde van het besteden van aandacht aan ethische onderwerpen. De 
ontwikkeling van CES in de zorg kan bevorderd worden door  aan te sluiten bij de behoeftes 
van (beroepskrachten in) zorginstellingen en door het creëren van (een cultuur van) dialoog 
over complexe situaties die zich dagelijks voordoen in de hedendaagse zorgpraktijk.
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Hoofdstuk 5 beschrijft de doelen van CES zoals bestuurders en ethiekmedewerkers die 
ervaren. Er worden vier hoofdclusters van doelen onderscheiden: 1) bevorderen van een 
ethisch klimaat, 2) voeden van een verantwoordelijke en transparante organisatie, 3) 
ontwikkelen van professionaliteit en, overkoepelend ten opzichte van de vorige drie, 4) 
goede zorg. Belangrijke sub doelen van ethiekondersteuning zijn: aandacht voor ethische 
onderwerpen, het bewustzijn ten opzicht van ethische onderwerpen verhogen,  ethische 
reflectie bevorderen en werknemers ondersteunen. Dit hoofdstuk eindigt met een discussie 
over 1) de wenselijkheid om goede zorg als doel verder te operationaliseren, 2) de noodzaak 
om de bevindingen in de juiste context plaatsen en 3)  de behoefte om de doelen van CES te 
verbinden met  de specifieke kenmerken van een organisatie zodat de  integratie van CES in 
die zorginstelling wordt bevorderd. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling van CES in de ouderenzorg. Onze bevindingen 
suggereren dat deze sector (en mogelijk langdurige zorg in zijn geheel) specifieke behoeften 
heeft in relatie tot CES. De data wijzen erop dat advies gerichte vormen van CES voorbij 
gaan aan en niet passen bij de aard van morele problemen in de ouderenzorg. Advies gerichte 
vormen van ethische ondersteuning zijn ver verwijderd van de actuele praktijk en niet in 
overeenstemming met de onderwerpen die leven op de werkvloer. Veel morele onderwerpen 
in de ouderenzorg dienen zich dagelijks aan en lijken triviaal. Daarom zou CES professionals 
moeten helpen om deze problemen als morele problemen te (h)erkennen en identificeren. 
Onze respondenten geven aan dat specifieke behoeften aan CES ook gerelateerd zijn 
aan het opleidingsniveau van professionele zorgverleners. Zij wijzen op gevoelens van 
machteloosheid ten gevolge van het gat tussen het lage opleidingsniveau en de complexe 
ethische vragen in de praktijk. In plaats van erkenning voor het moeilijke werk dat zij doen, 
worden verpleegkundigen en verzorgenden overspoeld met nieuwe opdrachten en innovaties 
die, op hun beurt, de gevoelens van machteloosheid vergroten. Er is meer behoefte aan 
empowerment dan alleen aan CES.  

Hoofdstuk 7 bediscussieert de uitkomsten van het proefschrift. Allereerst wordt een 
samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen. Vervolgens worden Habermas’ 
noties van  systeem en leefwereld gebruikt om te reflecteren op de bevindingen en om te 
verhelderen waarom verschillende CES vormen in Nederland aanwezig zijn en hoe ze 
gewaardeerd worden door bestuurders en ethiekmedewerkers in zorginstellingen. Ook bevat 
het hoofdstuk een reflectie op de gebruikte methoden en op de sterktes en zwaktes daarvan. 
Tot slot worden aanbevelingen voor onderzoek en praktijk geformuleerd. 


