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Outline

• Wat is een dilemma?

• Vormen van ethiekondersteuning

• Wat is moreel beraad?

• Een voorbeeld uit de praktijk

• Reflectie in het dagelijks werk



Stilstaan in het museum

• De wereld bestaat niet 

op zich, maar vraagt 

om interpretatie

• Gewoonlijk 

interpreteren we 

zonder dat te beseffen

• Kunst laat ons 

stilstaan bij onze  

interpretaties

René Magritte, La Trahison 

des images (1928-9)



Stilstaan in het museum

• Verschillende mensen 

zien de wereld 

verschillend

• De confrontatie met 

een ander perspectief 

is (eerst) verstorend 

en (later) verrijkend René Magritte, La Trahison 

des images (1928-9)



Wat is een dilemma?

• Keuze tussen twee handelingen

• Onontkoombaar

• Beide handelingen leiden tot schade

• Voorbeeld: Agamemnon moet zijn dochter offeren om 

uit te kunnen varen naar Troje



Martha Nussbaum

• Het was niet verkeerd dat Agamemnon moest kiezen

• Het was ook niet verkeerd dat hij koos zijn dochter te 

offeren

• Het was wel verkeerd dat hij dit zonder wroeging deed

• Noodzaak van besef van schenden van fundamentele 

waarde

• Noodzaak van zelfinzicht en openheid



Vormen van ethiekondersteuning

• Formeel

– Ethische commissie

– Consulent ethiek

– Moreel beraad

• Informeel

– in het dagelijks werk?



Ethiekondersteuning in Nederland

8

Dauwerse, L. (2013) Moving Ethics: State of the art of clinical ethics support in the Netherlands.



Moreel beraad

• Methodisch spreken over een morele vraag

• Getrainde gespreksleider

• Reflectie op eigen waarden

• Op basis van eigen ervaring (casus) 

• Prospectief of retrospectief

• Groepsonderzoek

• Per definitie niet hiërarchisch

• Proces en uitkomst gericht



Waarover gaat moreel beraad?

• Over grote beslissingen (levenseinde)

• Over dagelijkse zorg (groeten)

• Over omgang met collega’s (kritiek)

• Over geld (handhaven van                             

verlieslijdende activiteiten)



Niveau: CASUS

• Analyse: inzicht in perspectieven

• Weloverwogen handelen

• Alternatieven & creativiteit

.        

Wat levert Moreel Beraad op? I



Niveau PROFESSIONAL(S)

• Methodisch en vrijer communiceren

• Elkaars posities begrijpen

• Professionalisering denken/spreken/handelen

• Zelfzorg: zingeving, motivatie, emotie

Wat levert Moreel Beraad op? II



Niveau ORGANISATIE

• Beleidsbepaling

• Visie/identiteit ontwikkeling

• Teambuilding & veranderingsprocessen

Wat levert Moreel Beraad op? III



Stappen (Dilemma methode)

1. Presentatie van de casus

2. Formulering van het dilemma (incl. schade)

3. Verheldering en verplaatsing

4. Analyse: perspectieven, waarden, normen

5. Eigen keuze

6. Vergelijking en dialoog

7. Afronding en afspraken



1. Casus

Een psycholoog vertelt:

• Een man is opgenomen in de forensische kliniek. Hij is 

veroordeeld wegens ontucht met minderjarigen. 

Libidoremmers werken niet. De behandeling verloopt 

moeizaam, er is de laatste tijd enige openheid 

ontstaan.

• Zijn vrijheden zijn beperkt (computer afgesloten 

vanwege kinderporno). 

• De therapeut hoort van anderen dat hij medebewoners 

tot seksuele handelingen aanzet (tegen beloning) of 

deze zelfs afdwingt.

• Als hem hierover iets wordt gevraagd, zwijgt hij 

demonstratief  



2. Dilemma

A: Ik ga hem verder beperken

B: Ik laat het zoals het is

• Schade A: behandelingsperspectief verdwijnt, 

openheid weg, agressie stijgt, geen ontlading, 

dus toenemend gevaar

• Schade B: incidenten blijven, schade aan 

medebewoners, aansprakelijkheid kliniek, 

klachten, media-aandacht, schuldgevoel bij 

behandelaar



3. Verhelderingsvragen

• Deelnemers stellen verhelderingsvragen om 

zich in de situatie te kunnen verplaatsen

• Wat is verdere beperking? Mogelijk separatie

• Weet je precies wat er is gebeurd? Nee

• Hoe is de voortgang van de behandelrelatie? 

Moeizaam, kan nog jaren duren



4. Analyse

• Welke perspectieven zijn in de casus betrokken?

• Wat zijn voor elk van de perspectieven centrale 

waarden en normen t.a.v. het dilemma?

• Waarden: fundamentele morele beweegredenen

• Normen: concrete handelingsregels 



Perspectief: Patiënt

Waarden:

• Genot

• Autonomie

• Status

Normen:

• Ik moet aan mijn 

trekken komen

• Ik houd mijn mond

• Ik wil macht



Perspectief: Psycholoog

Waarden:

• Veiligheid

• Kwaliteit van leven

• Objectiviteit

Normen:

• Ik moet zorgen dat er 

niets gebeurt

• Hij heeft vrijheid nodig

• Zolang er geen bewijs 

is, mag ik niet 

ingrijpen



Perspectief: Bewoners

Waarden:

• Vrijheid

• Veiligheid

Normen:

• Wij willen niet beperkt 

worden

• Wij moeten ons veilig 

kunnen voelen



Perspectief: Directeur

Waarden:

• Orde en veiligheid

• Verantwoordelijkheid

Normen:

• We moeten zorgen 

voor orde en 

veiligheid

• Ingrijpen is nodig, er 

hoeft geen bewijs te 

zijn



5. Eigen keuze

Ieder beantwoordt voor zichzelf de volgende vraag:       

Als ik in de situatie van de psycholoog was, zou ik

1. A/B doen, vanwege waarde X

2. Dat zou voor mij ten koste gaan van waarde Y

3. Ik zou de schade repareren door….



5. Eigen keuze

Sommigen kiezen A

• Vanwege waarde: 
Veiligheid, kwetsbaarheid, 
aansprakelijkheid, 
leereffect

• Ten koste van waarde: 
Autonomie, contact, 
kwaliteit van leven

• Repareren schade door: 

Tijdelijk, belonen als het 

beter gaat

Anderen kiezen B

• Vanwege waarde: 
Autonomie, objectiviteit, 
effectiviteit, contact

• Ten koste van waarde: 
Veiligheid

• Repareren schade door: 

Structureren en belonen, 

pornografie toelaten 

(ontlading)



6. Vergelijking en dialoog

• Iedereen herkent de spanning tussen 

veiligheid, vrijheid en behandeling

• Zowel degenen die A kiezen als degenen die B 

kiezen zien structureren en belonen als 

mogelijke reparatie van de schade

• Behandelaar en directeur hebben radicaal 

verschillend perspectief



6. Vergelijking en dialoog

• Behandelaar:

‘Ik zal met mijn directeur in gesprek moeten’ 

• Directeur:

‘Als behandelaar kun je met de patiënt 

bespreken dat ik dit niet tolereer (good cop –

bad cop)’



Een kwestie van perspectief

• Verschillende mensen 

zien de wereld 

verschillend

• De confrontatie met 

een ander perspectief 

is (eerst) verstorend 

en (later) verrijkend René Magritte, La Trahison 

des images (1928-9)



Dialoog versus discussie

• Dialoog betekent stil zijn, naar elkaar luisteren: 

waarom denk jij er anders over?                 

Wat kan ik daarvan leren?

• Discussie is praten, je standpunt verdedigen 

met woorden, de ander willen overtuigen, 

denken dat je zelf niets meer hoeft te leren



Reflectie in het dagelijks werk

• Vanuit onze afdeling worden minder intensieve 

vormen van ethiekondersteuning ontwikkeld, 

die tijdens het werk zelf kunen worden gebruikt 

(stepped care)

• Voorbeeld: moreel kompas 



Moreel kompas

• Gebaseerd op een analyse van een serie moreel 

beraden

–Structuur: verplaatsing, formulering van 

schade, explicitering van waarden en normen

– Inhoud: een voorbeeld van een concreet 

dilemma, voorbeeld van schade, relevante 

waarden en normen, oplossingen

• In de vorm van een boekje dat professionals 

samen invullen, waardoor reflectie en dialoog 

wordt bevorderd



Reflectie in het dagelijks werk

• Ervaring met moreel beraad/moreel kompas 

levert een kader op dat kan helpen in het 

dagelijks werk

• Bij voorbeeld het perspectieven-waarden-

normen schema als onderdeel van Evidence 

Based werken (wat zijn de                     

waarden van de cliënt?)



Stilstaan kost tijd

• Een moreel beraad duurt 1 à 2 uur

• Samen een moreel kompas invullen duurt 15-

20 minuten

• Die tijd wordt ervaren als ‘gevulde tijd’ (i.t.t. 

‘lege tijd’: verveling)

• Die tijd biedt de mogelijkheid je weer op te 

laden

• Als een impasse wordt doorbroken, scheelt dat 

uiteindelijk ook tijd



Conclusies

• Het is van belang stil te staan bij dilemma’s 

(niet zonder meer handelen: Agamemnon)

• Moreel beraad verbetert omgaan met 

dilemma’s via reflectie en dialoog               

(naar elkaar luisteren)

• Ook buiten moreel beraad om kunnen     

reflectie en dialoog worden gerealiseerd

• Stilstaan kost tijd, maar die tijd win                

je terug  


