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Ethiek 







▪ VRAAG 1: 
wat vinden we belangrijk?

---WAARDEN---

▪ VRAAG 2: 
wanneer worden waarden (niet) gerealiseerd

---NORMEN---

maken waarden concreet 
geven aan wat normaal is 
integreren in de groep

▪ VRAAG 3:
welke vrijheid hebben individuen? 

---REGELS---

kunnen afgedwongen worden (+ sancties)

▪ VRAAG 4:

Wat hebben de betrokkenen te winnen?   

---BELANGEN---

ESSENTIËLE VRAGEN



WAARDEN – NORMEN – REGELS 

▪ Grote pluraliteit en diversiteit 

▪ Conflicten 

▪ Waardenconflict: 

▪ Niet noodzakelijk tussen goed en kwaad 

▪ Maar tussen waarden die we inherent 
belangrijk vinden



ETHISCH DILEMMA

Kan uitgedrukt worden in termen van een spanning tussen 
waarden die zich moeilijk/niet samen laten realiseren





BASISVRAAG
▪ Wat is juist handelen? 

Wat mogen/moeten we doen? 



Waardevolle 

Zorg 



ZORG



Zorgethiek: Joan Tronto

‘Care’ v. ‘I don’t care’

Betrokkenheid v. onverschilligheid 

▪ Betrokkenheid: ‘reaching out’: 

▪ Niet zelfzuchtig 

▪ Vanuit het appèl, de nood van de ander 

▪ Betrokkenheid vertalen in organisatie en actie: 

▪ Zorg als infrastructuur [disposition]

▪ Zorg als praxis [practice]



Zorgethiek: Joan Tronto

Vier fasen van de zorg: 

▪ Caring about: zorgnood erkennen

Opmerkzaamheid

▪ Taking care of: zorg regelen

Verantwoordelijkheid

▪ Care giving: zorg verlenen

Competentie

▪ Care receiving: verzorgd worden

Responsiviteit
terugkoppeling: 
Werd de nood juist ingeschat? 
Werd de zorg goed verleend? 



Zorg als praktijk  

▪ Zorg is meer dan een verzameling voorzieningen, structuren 
of diensten

▪ Zorg is een praktijk met een eigen bestaansreden, een 
unieke doelstelling, een eigen identiteit

▪ Met een praktijk kan het goed, minder goed, of slecht gaan



Kan beter… 

Hoe gaat het? 



Welfare economics has been 
something like an economic
equivalent of the ‘black hole’ -
things can get into it, but 
nothing can escape from it

A. Sen





Kwaliteitsvolle zorg: value based healthcare



Kwaliteitsvolle zorg: value based healthcare

▪ The “value” in value-based healthcare is derived from 
measuring health outcomes against the cost of delivering 
the outcomes.

NEJM Catalyst, 2017



Kwaliteitsvolle zorg: meten is weten? 

▪ De praktijk: meten is weten 

▪ Metingen niet overschatten: meten we de juiste dingen op 
de juiste plaats? 



Kwaliteitsvolle zorg: meten is weten? 



Kwaliteitsvolle zorg: value based healthcare

▪ Value ≠ hoeveel overleving tegen welke prijs 

▪ Value ~ zorgvraag van de patiënt 

~ uitkomst van de zorg 

~ kostprijs van de zorg 

~ omkadering zorgverlening



Kwaliteitsvolle zorg

Kwaliteit van zorg: hoe bepalen we waarde?  

• Inherente waarde 

• Waarde die wordt toegekend op een anonieme markt 



Economische versus inherente waarde

Cf. Pine and Gilmore, The Experience Economy



Economische versus inherente waarde



Economische versus inherente waarde





Zorg in beweging



Transformaties: centrale vragen

▪ Waar gaat het écht om? 

▪ Wat is daarvoor nodig? 

▪ Hoe houden we focus? 



Waar gaat het écht om? 

▪ Zorg is multifocaal 

▪ Geen zorg zonder mensen in zorgnood!

▪ Vakkennis 

▪ Empathie, soft-skills en authentieke attitudes 





Wat is daarvoor nodig? 

▪ Goede praktijk: 
goede praktijk cultiveren (en ook wat controleren) in plaats 
van controleren en misschien wat cultiveren. 

▪ Ruimte voor daadkracht: 
autonomie en ruimte om datgene waarvoor men in de zorg 
is gegaan goed te kunnen waarmaken 



Kwaliteit cultiveren 

Als je erop wil rekenen dat je een goede maaltijd kan 
nuttigen, heb je niet genoeg aan:

▪ goede ingrediënten 

▪ een goed recept 

▪ een bekwame kok 

▪ een uitgeruste keuken 

▪ een betaalde rekening

▪ eetlust 

▪ smaak 

▪ timing 

▪ gezelschap



Kwaliteit cultiveren 

Als je erop wil rekenen dat je een goede 
maaltijd kan nuttigen, heb je nood aan:

▪ een gedeeld project 

▪ authentiek engagement 

▪ autonomie, vertrouwen en ruimte voor daadkracht 

▪ oprechte en correcte waardering

▪ functionerende en gelukkige professionals

▪ goede processen 

▪ culinaire cultuur 

▪ kwaliteitscontrole

▪ groeikansen en duurzaamheid  



Hoe houden we focus? 

▪ Aandacht voor voor wat alle actoren in de zorg verbindt: 
common grounds

▪ Niet zozeer het halen van een mooie efficiëntie

▪ Maar het verlenen van goede zorg 
(die bovendien zo kwaliteitsvol, toegankelijk 
en betaalbaar mogelijk is)
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