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Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling
van de theorie en praktijk vanMoreel Beraad alsmethode van ethiekonder-
steuning in de gezondheidszorg.Hoofdstuk 1 introduceert het onderwerp
en de vraagstelling van het onderzoek. Het start met de beschrijving van
een transitie in het veld van de bio-ethiek, dat lange tijd gedomineerd werd
door theoretische principes en analytische vormen van argumentatie en
waarin ethici als experts werden gezien. Eind vorige eeuw ontstond een
nieuwe visie op ethiek, gericht op interactie in en met de praktijk. Deze
visie gaat er vanuit dat zorgverleners zelf morele experts zijn en benadrukt
de rol van persoonlijke ervaringen als bron voor het leren en ontwikkelen
van nieuwe (morele) kennis en expertise. Een van de vormen van klinische
ethiekondersteuning die aansluit bij deze nieuwe visie is moreel beraad.
Moreel beraad is een dialoog tussen zorgprofessionals, waarin ze gezamen-
lijk reflecteren op eenmorele vraag uit de eigen praktijk. Doelen vanmoreel
beraad zijn het bevorderen van reflectie op het persoonlijk handelen en de
onderliggende waarden, het stimuleren van de onderlinge samenwerking,
het (verder) ontwikkelen vanmorele expertise van professionals in de zorg,
en het bijdragen aan de ontwikkeling van visie op en beleid rond morele
vraagstukken in de praktijk. Moreel beraad beoogt door middel van een
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methodische aanpak hulpverleners te ondersteunen in morele leerproces-
sen. Dit vraagt om een contextuele aanpak waarin hulpverleners het geleer-
de direct in hun eigen praktijk kunnen toepassen en integreren. Dit vereist
binnen zorginstellingen een leeromgeving waarin zorgverleners mogelijk-
heden, handvatten en tijd hebben omhun reflectie vaardigheden te ontwik-
kelen. Om moreel beraad verder te verspreiden in zorginstellingen is het
van belang dat zorgverleners zelf de rol van gespreksleider leren hanteren.
Dit heeft er toe geleid dat er in 2006 een begin is gemaakt voor het ontwik-
kelen van een training voor gespreksleiders moreel beraad. Dit proefschrift
doet verslag van de ervaringen en leerprocessen rond de ontwikkeling van
moreel beraad als een specifieke vorm van klinische ethiekondersteuning,
het organiseren van moreel beraad in zorgorganisaties en het ontwikke-
len van een trainingsprogramma voor het opleiden van zorgverleners tot
gespreksleider moreel beraad.

De centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift is: hoe kan reflectie op
morele vragen van zorgverleners in de gezondheidzorg worden gestimu-
leerd en gewaarborgd?

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

(a) Welke ervaringen en praktische leerprocessen doen zich voor
wanneer zorgverleners deelnemen aan moreel beraad?

(b) Welke ervaringen en praktische leerprocessen doen zich voor
in het organiseren van klinische ethiekondersteuning, in het
bijzonder moreel beraad?

(c) Welke ervaringen en praktische leerprocessen doen zich voor
tijdens de ontwikkeling van een training voor zorgverleners tot
gespreksleider moreel beraad?

Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat drie studies
die zich richten op het stimuleren van morele reflectie en expertise in de
zorg door middel van moreel beraad. Het tweede deel beschrijft het span-
ningsveld tussen theorie en praktijk van het organiseren, implementeren en
inbedden van moreel beraad. Het derde deel gaat over het ontwikkelings-
proces van methoden en instrumenten om zorgprofessionals op te leiden tot
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gespreksleider moreel beraad. Hoewel ieder deel zijn eigen focus heeft, ko-
men in de meeste hoofdstukken meerdere van de genoemde leerprocessen
aan de orde, en wordt geregeld de onderlinge relatie tussen de drie gethe-
matiseerd.

Deel I Het bevorderen van morele reflectie in de praktijk
van de gezondheidszorg

Het eerste deel gaat over de ontwikkeling van de theorie en praktijk van het
bevorderen van morele reflectie door middel van moreel beraad. Hoofd-
stuk 2 beschrijft het proces van het organiseren van moreel beraad in zorg-
instellingen inNederland en geeft een voorbeeld van twee projecten in twee
verschillende psychiatrische zorginstellingen, inclusief een pilot trainings-
programma voor gespreksleider moreel beraad. Zowel het project als de
training zijn geëvalueerd met behulp van kwantitatief en kwalitatief onder-
zoek volgens de methodiek van Responsieve Evaluatie. De resultaten van
het onderzoek laten zien dat de organisatie en inbedding vanmoreel beraad
gemakkelijk onderschat worden. Het implementeren van moreel beraad
vraagtmeer dan alleen het organiseren van een project en een training voor
gespreksleiders moreel beraad. Het is een complex en langdurig proces dat
vraagt om een continue ondersteuning en begeleiding van getrainde ge-
spreksleiders en een voortdurend monitoren van de kwaliteit van moreel
beraad.

In de meer traditionele manier van (medische) ethiek onderwijs speelt het
verwerven van kennis van ethische theorieën een belangrijke rol. Hoofd-
stuk 3 beschrijft moreel beraad als een alternatieve manier voor een meer
contextuele manier van ethiekonderwijs. Moreel beraad heeft wortels in de
pragmatische hermeneutiek en de dialogische ethiek. Beide benaderingen
benadrukken dat betekenisgeving altijd gerelateerd is aan concrete morele
ervaringen en een resultaat is van gezamenlijke leerprocessen. Het hoofd-
stuk beschrijft een voorbeeld van de theorie en praktijk van moreel beraad
in een Nederlandse instelling voor psychiatrie. Het laat zien wat zorgpro-
fessionals leren in afdelingsoverstijgende groepen waarin ethiekonderwijs
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wordt gefaciliteerd door middel van moreel beraad. De resultaten van de
studie beschrijven de morele competenties en de verandering in houding
van de deelnemers aan moreel beraad. Het hoofdstuk beschrijft tevens dat
het organiseren van ethiekonderwijs in afdelingsoverstijgende groepen als
nadeel heeft dat morele vragen en onderwerpen los van de context (de
afdeling) behandeld en besproken worden. Het succes van het project werd
mede bepaald doordat zorgprofessionals in staat waren een verbinding te
leggen tussen datgene wat is geleerd in moreel beraad en hun eigen werk of
afdeling. Ook de structurele verbinding tussen moreel beraad en de kwali-
teitsbeleid van de zorginstelling bleek een belangrijke voorwaarde voor het
slagen van het project.

Hoofdstuk 4 beschrijft een moreel beraad sessie in een Nederlands hos-
pice waarin een dilemma van een arts over een euthanasieverzoek centraal
staat. Wanneer een patiënt een euthanasieverzoek doet kan dit leiden tot
een dilemma bij de arts; hij of zij voelt aan de ene kant de morele plicht
om het leven niet te beëindigen, maar wil aan de andere kant de patiënt
ook verlossen uit zijn lijden. Moreel beraad als vorm van klinische ethiek-
ondersteuning kan zorgprofessionals helpen in het omgaan met dergelijke
morele vragen en dilemma’s. De moreel beraad sessie laat het belang zien
van het betrekken van ervaringen, ideeën en emoties van alle betrokkenen
in een casus. Hierdoor wordt iedere deelnemer aan het moreel beraad in
zijn morele expertise bekrachtigd, ontstaat er een verdieping in de dialoog
en wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd in de zorg voor
de patiënt.

Deel II Het organiseren van ethiek in de gezondheidzorg

Het tweede deel in dit proefschrift richt zich op de organisatie van klinische
ethiekondersteuning in de gezondheidzorg. Hoofdstuk 5 beschrijft een
implementatie project in een academisch ziekenhuis in Nederland en het
spanningsveld tussen de theorie en praktijk van moreel beraad. Het gaat in
op de uitdagingen bij het in praktijk brengen van de filosofische aspiraties
van moreel beraad tijdens het implementeren van moreel beraad in een
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academische ziekenhuis. Het vertragen in het denken, het ‘gelijk zijn’ in de
dialoog en het gezamenlijke eigenaarschap kan als tegennatuurlijk worden
ervaren in een dergelijke setting, waar urgentie vaak een belangrijke rol
speelt bij beslissingen. Toch blijkt uit de resultaten dat de filosofische pijlers
van moreel beraad kunnen bijdragen aan het omgaan met de uitdagingen
in en de samenwerking met een academisch ziekenhuis. Kennis over het
spanningsveld tussen theorie en praktijk en manieren om daar mee om te
gaan zijn essentieel in de implementatie van moreel beraad.

Hoofdstuk 6 beschrijft resultaten van een landelijk studie naar klinische
ethiekondersteuning in Nederland. Het geeft een overzicht van de state-
of-art van moreel beraad en richt zich op de prevalentie en karakteristie-
ken van moreel beraad in de gezondheidszorg. De resultaten laten zien dat
moreel beraad veel voorkomt in Nederlandse zorginstellingen en vaak ook
een aanleiding vormt om ethiek beleid te ontwikkelen. Moreel beraad is
prominent aanwezig in de psychiatrie, in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking en in ziekenhuizen. De verschillen tussen zorg-
instellingen die moreel beraad faciliteren en zorginstellingen die dat niet
doen, zijn: de omvang van de instelling, het soort problematiek en de ideo-
logische achtergrond.Opvallend is datmoreel beraad vaak langer dan 3 jaar
wordt georganiseerd, dat een hoog percentage van de deelnemers bestaat
uit zorgverleners en midden-management, en dat moreel beraad zowel ge-
agendeerd als adhoc georganiseerd wordt. Verder laten de resultaten zien
dat het ‘integreren in bestaand beleid’ en ‘sleutelfiguren’ bevorderend zijn
voor de positie en organisatie van moreel beraad in een zorginstelling.

Deel III De ontwikkeling van methoden en
instrumenten voor het opleiden van gespreksleiders
moreel beraad.

Het derde deel van dit proefschrift gaat over (de ontwikkeling van) metho-
den en instrumenten die reflectieprocessen en morele expertise stimuleren
door middel van moreel beraad.
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Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwikkeling van de training voor gesprekslei-
ders moreel beraad in de afgelopen 10 jaar. Door de groeiende interesse
in moreel beraad en de vraag om moreel beraad sterker te verbinden met
de dagelijkse zorgpraktijk, ontstond de behoefte aan het opleiden van zorg-
professionals tot gespreksleidermoreel beraad.Dit hoofdstuk beschrijft een
trainingsprogramma waarin een mix van theorie en praktijk wordt aange-
boden, met als doel: het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitude
van de gespreksleider moreel beraad. Het hoofdstuk laat zien hoe geduren-
de de jaren de training door ervaring in het trainen en in het faciliteren van
de training, samen met de cursisten en organisatoren in zorginstellingen,
al doende vorm heeft gekregen.

Hoofdstuk 8 beschrijft een gespreksmethode, de dilemma methode, die
veel wordt gebruikt door gespreksleiders moreel beraad. Deze methode
richt zich op concrete en persoonlijke dilemma’s uit de praktijk van zorg-
professionals. Het hoofdstuk beschrijft de theoretische achtergrond van de
methode en legt door middel van een voorbeeld uit hoe de methode in
de praktijk wordt gebruikt. Het voorbeeld beschrijft specifieke didactische
elementen van moreel beraad en de dilemma methode waardoor het zich
goed leent voor ethiekonderwijs in een klinische setting. De resultaten van
het onderzoek laten zien dat deelnemers in moreel beraad beter in staat
zijn om morele thema’s in de dagelijkse praktijk te herkennen, dat ze beter
en meer verschillende perspectieven kunnen onderscheiden, en dat hun
denken meer is gestructureerd. Verder legt het hoofdstuk uit wat de rol
van een gespreksleider omvat; hij of zij richt zich niet op het uitleggen
van morele theorieën en concepten maar faciliteert de dialoog en helpt
daarmee deelnemers aan moreel beraad te reflecteren op hun handelen,
vooronderstellingen en denken over morele kwesties.

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9, worden bevindingen en antwoorden
op de onderzoeksvragen gepresenteerd. Het hoofdstuk is gebaseerd op de
gedachte dat door reflectie en de dialoog kennis wordt gegenereerd. Het
reflecteert op de ervaringen van verschillende stakeholders in de afzonder-
lijke onderzoeken over het stimuleren van morele reflectie, de organisatie
van ethiek en het opleiden van gespreksleidersmoreel beraad. Bij het beant-
woorden van de onderzoeksvragen en de reflectie op de (leer)ervaringen
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wordt het werk van Donald Alan Schön over ervaringsgericht leren ge-
bruikt. Daarbij wordt besproken hoe zijn theorie de resultaten kan verdie-
pen en welk licht de bevindingen werpen op zijn theorie.

De resultaten van de onderzoeken over de leerprocessen in het stimu-
leren van morele reflectie door middel van moreel beraad laten het belang
zien van een reflectieve praktijk en een gelijke stem voor alle deelnemers in
moreel beraad, en de noodzaak om reflectie te verbinden met de dagelijkse
praktijk van zorgprofessionals.

De resultaten van de onderzoeken over de leerprocessen in het organi-
seren van ethiek laten zien dat er verschillende manieren zijn waarop kli-
nische ethiekondersteuning een bijdrage kan leveren aan structurele prak-
tijken van reflectie. Moreel beraad is een manier om reflectie in de zorg te
bevorderen die complementair is aan andere vormen van klinische ethiek-
ondersteuning. Verder laten de bevindingen zien dat de implementatie van
vormen van reflectie, zoals moreel beraad, eigenaarschap vragen en een
blijvende leeromgeving nodig hebben.

De resultaten van de onderzoeken over leerprocessen in het trainen van
zorgprofessionals tot gespreksleider moreel beraad beschrijven een verande-
ring in benadering van onderwijs en het overdragen van expertise: van
‘doen door te leren’ naar ‘leren door te doen’. Deze transitie impliceert
een verandering in de rol van trainer: van expert-docent naar Socratische
coach. De resultaten hebben tevens geleid tot organisatorische aspecten
van de training, zoals de instap-eis, een follow-up programma en de her-
overweging van het gespreksleiderschap bij cursisten op een invloedrijke
positie in de zorgorganisatie.

Geconcludeerd wordt dat het concept ‘alle doende leren’ in de drie leer-
processen een cruciale rol speelt. Elk van der leerprocessen wordt geken-
merkt door een ervaringsgerichte aanpak, waarin persoonlijke ervaringen
en de reflectie op deze ervaringen gebruikt worden als bron voor praktische
(morele) kennis. Het gaat om een continu proces van al doende leren; een
cyclisch proces waarin zorgprofessionals en onderzoekers samenwerken en
elkaar beïnvloeden. Een cruciaal element in de leerprocessen is de rol en
bijdrage van anderen, die direct of indirect betrokken zijn geweest.

Het hoofdstuk gaat tevens in op sterke en zwakke punten van de ge-
hanteerde onderzoeksmethodologie. Tevens worden aanbevelingen voor
de praktijk en voor toekomstig onderzoek geformuleerd. Een aanbeveling
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voor morele reflectie in de praktijk betreft het bevorderen van ervaring en
onderzoek op het gebied van participatie van patiënten in klinische ethiek-
ondersteuning in het algemeen en moreel beraad in het bijzonder.

Een aanbeveling voor de praktijk van het organiseren van klinische ethiek
is het opzetten van een lerend netwerk waarin zorginstellingen hun erva-
ringen met en kennis over (het organiseren van) klinische ethiekonder-
steuning kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Onderzoek naar
het organiseren van klinische ethiekondersteuning dient zich te richten op
weerstand en op de ontwikkeling van manieren om daar mee om te gaan.

Een aanbeveling voor de praktijk van het opleiden van gespreksleiders
moreel beraad betreft het ontwikkelen en testen van didactische instru-
menten gericht op het bevorderen van ‘reflection-on-action’ (reflectie op
het handelen) en ‘reflection-in-action’ (reflectie in het handelen) van cur-
sisten en gespreksleiders. Een voorbeeld is het gebruik van een portfolio.
Ten slotte wordt aanbevolen onderzoek te doen naar de rol van theorie in
moreel beraad en in ervaringsgericht leren.


