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... wij kunnen rekenschap geven van ons gedrag, wij kunnen de beelden en
maatstaven van goed leven die we in ons bewustzijn dragen opdiepen en
toetsen en vergelijken met onze feitelijke keuzes. Daardoor kunnen wij leren
en letterlijk ons leven 'leiden'.
(Kessels e.a, 2002, p. 138)

Onder het gedrag en de beslissingen van mensen liggen morele waarden en
normen: opvattingen over wat hoort, wat moet, wat mag en wat kan. Dit noe-
men we moraal. In de ethiek houden we ons bezig met systematische reflectie
op moraal, dat wil zeggen dat we onderzoeken welke waarden en normen men-
sen hebben: wat vinden ze belangrijk, wat vinden ze goed en fout, en waarom?
In dit hoofdstuk staan we uitgebreid stil bij waarden en normen. Waarden
en normen hangen met elkaar samen, maar verschillen ook. Waarden wijzen
mensen in de richting van wat 'goed' is, maar zijn in veel situaties te abstract
en te ruim om concrete aanwijzingen voor het handelen te bieden. Ze kunnen
door iedereen op een andere manier worden uitgelegd. Daarom worden waar-
den vertaald in normen: regels die voorschrijven wat men mag en moet doen
en laten. Dat draagt bij aan duidelijkheid en biedt houvast voor hulpverleners,
leidinggevenden en cliënten. or men die niet gebaseerd zijn op een herken-
bare waarde werken niet. Wanneer mensen niet begrijpen waartoe een norm
dient, zijn ze meestal niet geneigd zich ernaar te gedragen. En wanneer blijkt
dat er geen motiverende waarde te vinden is onder een norm, kan die wellicht
beter worden afgeschaft, want niet alle normen zijn goed en lang niet alle nor-
men zijn verplichtend.
We beschrijven verschillende bronnen van moraal en laten zien hoe moraal,
ook in zorgorganisaties, een rol speelt bij doen en laten. Mensen zijn zich niet
altijd bewust van de morele opvattingen die hun eigen handelen en dat van an-
deren sturen. Dat leidt regelmatig tot morele kwesties en dilemma's. Wanneer
iemand knel is komen te zitten tussen verschillende waarden en normen kan
een uitweg worden gevonden met behulp van de dilemmamethode, een in-
strument voor reflectie op de betekenis van waarden en normen in de context
van de dagelijkse praktijk. Dit soort reflectie draagt bij aan begrip voor onszelf,
doordat we erachter komen wat we goed vinden en waarom. Zo zien we in
hoe onze moraal ons handelen leidt. Tegelijkertijd leren we ons te verplaatsen
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in anderen en krijgen we zicht op hun moraal en de invloed daarvan op hun
handelen. Zo kunnen beslissingen beter begrepen, verklaard en verantwoord
worden.

Richtingaanwijzers en verkeersborden

Iedereen die in de zorgsector werkt, heeft opvattingen over wat goede zorg is. In
het dagelijks werk zijn die opvattingen de basis voor ons handelen: je doet iets
omdat je ervan overtuigd bent dat het zo moet, omdat je gewoon weet dat dit het
beste is of omdat iedereen het zo doet. Toch zijn deze overtuigingen bijna nooit
onderwerp van gesprek. Ze zijn zo vanzelfsprekend dat mensen er zelden bij
stilstaan. Meestal komen ze pas ter sprake in een situatie waarin het niet (meer)
vanzelfsprekend is wat er gedaan moet worden, of wanneer iemand iets doet
dat anderen niet verwachten of waarvan wordt gezegd: 'Dat is niet goed'. Soms
gebeurt het ook wanneer een nieuweling in een bestaande werksituatie terecht-
komt: een nieuwe collega of een stagiaire verbaast zich over de manier waarop
dingen worden gedaan. Op zo'n moment ontstaat een gesprek over morele op-
vattingen. Dat gebeurt in termen van waarden en normen, waarmee we vanuit
ethisch gezichtspunt beoordelen of iets 'goed' of 'slecht' is.
Waarden drukken uit waar mensen belang aan hechten, wat ze nastrevenswaar-
dig vinden. In de zorg zijn belangrijke waarden bijvoorbeeld respect, vertrouwen
en zorgvuldigheid. Waarden sturen het handelen in een bepaalde richting. Een
verpleegkundige die gelijkheid een belangrijke waarde vindt, doet bij de politie
aangifte van diefstal wanneer een cliënt geld steelt van medecliënten. Voor haar
geldt de norm dat een cliënt zich net als alle andere burgers moet houden aan de
wet en dat hij net als alle andere burgers gestraft dient te worden wanneer hij dat
niet doet. Deze norm is de schakel tussen de waarde gelijkheid en haar gedrag.
Normen zijn (geschreven en ongeschreven) gedragsregels die aangeven wat men-
sen wel en niet behoren te doen ('Gij zult niet doden', 'Wat een patiënt je in
vertrouwen verteld heeft mag je niet aan iedereen doorvertellen', 'Je mag geen
spullen van je werk mee naar huis nemen voor eigen gebruik'). Normen zijn te
vergelijken met verkeersborden: ze regelen het maatschappelijk verkeer tussen
mensen onderling, in grote en kleine verbanden.
Waarden en normen hangen nauw met elkaar samen, meestal worden ze ook
in één adem genoemd. Normen zijn afgeleid van waarden: in een norm wordt
een waarde concreet gemaakt. Eén waarde kan in verschillende normen worden
uitgewerkt, afhankelijk van de context. De waarde veiligheid leidt bijvoorbeeld
in de ouderenpsychiatrie tot de norm dat de deur van de afdeling altijd op slot
hoort te zijn omdat de dementerende bewoners anders verdwalen. Elders in de-
zelfde instelling horen deuren juist open te blijven want anders ontstaat een on-
veilige situatie wanneer er onverhoopt brand uitbreekt omdat er geen vluchtweg
is. Omgekeerd kunnen er onder een norm ook verschillende waarden liggen:

de norm 'Je moet doen wat je beloofd hebt', kan gebaseerd zijn op waarden als
betrouwbaarheid, eerlijkheid of zorgvuldigheid.
Het geheel van waarden en normen in een groep, een samenleving, een cultuur,
of een organisatie noemen we moraal (Bolt e.a., 2003). Het woord is afgeleid van
het Latijnse woord 'mores' dat 'zeden' betekent. We kennen dit woord uit de
zegswijze 'ik zal je mores leren'. Deze refereert aan de gewoonten en gebruiken
die binnen een bepaalde groep of context gangbaar zijn, aan wat men juist vindt
om te doen en te laten.
Moraal beïnvloedt het menselijk gedrag, maar we zijn ons er niet altijd van be-
wust welke waarden en normen er 'onder' het gedrag, van anderen en van ons-
zelf, liggen. Het is als met een ijsberg: het topje is wel zichtbaar, maar wat onder
water zit niet.

Doen en laten

Waarden en normen

Tekening gebaseerd op het ijsbergmodel van McCleliand (in: Lingsma &: Scholten.

2001, p. 16)

Bronnen van moraal

Om te beslissen wat 'goed is om te doen', putten mensen die in de zorg werken
uit verschillende bronnen van moraal. De eerste bron is ieders persoonlijke moraal,
die bestaat uit eigen overtuigingen en affecties. De persoonlijke moraal ontwik-
kelt zich tijdens de opvoeding, op school en in de directe leefomgeving, in relatie
tot en in wisselwerking met overtuigingen die binnen de omgeving van familie
en vrienden heersen. De tweede bron wordt gevormd door de professionele moraal
of beroepsethiek: de mores van de eigen beroepsgroep. Het gaat hierbij om de
waarden en normen die inherent zijn aan het goed uitoefenen van het beroep.
Tijderis de beroepsopleiding en gedurende de socialisatie die professionals door-
maken in de eerste jaren van hun beroepsuitoefening wordt de basis hiervoor ge-
legd. De professionele moraal is over het algemeen verwoord in een beroepscode
en wordt ook zichtbaar in instellingscodes en -regels. De beroepsethiek speelt de
rol van intermediair tussen de persoonlijke moraal van de beroepsbeoefenaar en



de publieke moraal van de samenleving en is de derde bron van moraal waarmee
beroepsbeoefenaren in de zorg te maken hebben. Deze komt tot stand op basis
van maatschappelijke en publieke debatten in de media, in overheidsorganen,
commissies en adviesraden.
Ethiek in de beroepspraktijk laat zich zelden reduceren tot het in acht nemen
van slechts uit één bron afkomstige moraal: beroepsbeoefenaren in de zorg heb-
ben in hun werk te maken met alle drie. Wanneer in de dagelijkse praktijk bij
het zoeken van oplossingen voor morele vragen één van de drie bronnen wordt
uitgesloten, brengt dit risico's met zich mee voor goede zorg en goede samenwer-
king. Bijvoorbeeld op een afdeling met demente ouderen waar mensen werken
die al jaren dezelfde routine volgen in hun benadering van patiënten. Zij vinden
het onzin om steeds opnieuw aan de bewoners te moeten vragen of zij suiker en
melk in de koffie willen, want 'ze begrijpen het toch niet en ze proeven het ver-
schil ook niet'. Hun persoonlijke moraal is niet mee ontwikkeld met de publieke
en de professionele moraal, waarin de norm geldt dat de vraag van de cliënt rich-
tinggevend behoort te zijn voor de zorg. Deze medewerkers snappen niet waar de
familieleden van sommige bewoners zich over opwinden, wanneer ze bezwaar
maken tegen het feit dat de koffie voor iedereen vanuit één grote kan, met een
paar flinke scheppen suiker en een scheut melk erin, wordt opgediend.
En de leidinggevende - die zich sterk identificeert met de bedrijfsmatige norm
om efficiënter te organiseren - begrijpt niet dat psychologen bezwaren hebben
tegen zijn no-show-beleid. De psychologen moeten nu twee afspraken plan-
nen op één tijdstip wanneer het risico bestaat dat een cliënt niet op de afspraak
verschijnt, om productieverlies te voorkomen. De psychologen vinden dat dit
niet kan, want als beide cliënten wel komen hebben zij te weinig tijd per cliënt.
Ze kunnen dan dus geen goede zorg bieden, of ze lopen uit waardoor andere
cliënten weer moeten wachten en ook dat is geen goede zaak. Volgens de lei-
dinggevende bekijken zij de situatie alleen vanuit hun persoonlijke waarden en
normen; hij vindt dat ze in hun beroepsethiek ook de publieke moraal moeten
meenemen, want 'de zorg moet toch betaalbaar blijven'.

Moraal in zorgorganisaties

Moraal biedt een kader om gedrag in goede banen te leiden, in het grote verband
van de samenleving en ook in kleinere verbanden zoals zorgorganisaties. Een
zorgorganisatie zonder moraal bestaat niet! De moraal van een zorgorganisatie
wordt gevoed uit de verschillende bronnen van moraal die in de vorige paragraaf
zijn genoemd. De publieke moraal is bijvoorbeeld herkenbaar in slogans als de
cliënt centraal en zorg op maat. In missies van zorgorganisaties staan kernwaarden
waarin de publieke moraal doorklinkt: kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.
Deze waarden horen we ook steeds in het publieke en politieke debat dat wordt
gevoed door maatschappelijke trends en incidenten. Daarnaast beïnvloedt de
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ethiek van de beroepsgroep de moraal van een zorgorganisatie. Richtlijnen voor
het handelen, bijvoorbeeld de meldcode kindermishandeling van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), worden
soms integraal, soms in aangepaste vorm opgenomen in het beleid van een zorg-
organisatie. En ten slotte speelt natuurlijk de persoonlijke moraal van medewer-
kers, managers en niet te vergeten bestuurders (Grit & Meurs, 2005) een rol. In
elke zorgorganisatie groeit zo, door een specifieke combinatie van elementen uit
alle drie de bronnen van moraal, een 'eigen' moraal die zichtbaar wordt in de
organisatiecultuur.
Cultuur en moraal hangen nauw met elkaar samen. Handelingsaanwijzingen
in de vorm van waarden en normen maken deel uit van een cultuur (Struijs &
Brinkman, 1996). De cultuur van een organisatie bestaat uit 'hardware en soft-
ware' (Beijer, 2002), waarbij het eerste slaat op de structuren en de systemen van
de organisatie en het tweede op het handelen dat onder andere tot uiting komt
in stijlen van leidinggeven en in communicatie- en gedragspatronen. De moraal
komt in beide tot uiting, want een organisatiecultuur bestaat op verschillende
niveaus. Er is het zintuiglijk waarneembare niveau van symbolen en rituelen,
bijvoorbeeld bij het afscheid van een medewerker of rondom kerst en nieuwjaar;
het minder zichtbare, maar wel merkbare niveau van de waarden die tot uiting
komen in communicatie en omgangsvormen; en het onzichtbare, vanzelfspre-
kende niveau van de gedeelde vooronderstellingen die het fundament zijn van
ongeschreven en geschreven regels, bijvoorbeeld in protocollen, richtlijnen en
standaarden, maar ook in beleidsstukken, missie- en visieteksten (Schein, 1992).
Naast de cultuur van de organisatie als geheel is er vaak ook sprake van allerlei
sub- of afdelingsculturen, waarin eigen waarden en normen gelden die bepalen
hoe mensen hun werk in een zorgorganisatie doen - of dat nu is als verpleegkun-
dige, als psychiater, als manager, of als receptioniste.

Als voorbeeld bekijken we de moraal van De Grote Rivieren in Dordrecht, een
middelgrote ggz-organisatie waar veel decentraal gewerkt wordt. In Aan de wind
varen, het beleidsplan voor de periode 2006-2009, staat de missie die aangeeft
waar men voor stáát en waar men voor gáát: '( ... ) een innovatieve en toonaan-
gevende organisatie voor geestelijke gezondheidszorg die vanuit een maatschap-
pelijk ondernemende houding diagnostiek, behandeling en begeleiding biedt aan
haar cliënten (... ) en haar kwaliteiten ten dienste (stelt) aan haar omgeving' (p. 9).
Het is in deze organisatie een norm dat er steeds interactie met de omgeving moet
zijn. Belangrijke waarden zijn openheid en alertheid. In de praktijk worden deze
op verschillende manieren geconcretiseerd in het handelen van medewerkers.
Bijvoorbeeld in het feit dat medewerkers en managers snel en gemakkelijk contac-
ten leggen met andere hulpverlenende instanties, waaronder bijvoorbeeld de ver-
slavingszorg en GGD, en indien nodig ook met de officier van justitie en politie.
In het Team Overlast Gevers (TOG) wordt samengewerkt met GGD, politie, wo-
ningbouwverenigingen, Sociale Dienst, Leger des Heils en andere zorgaanbieders.
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In het project Onze Buren ondersteunen medewerkers patiënten/cliënten bij het
samenleven met andere buurtbewoners. Een leidinggevende neemt het initiatief
om bij bedrijven in de regio langs te gaan op zoek naar goede werkplekken voor
cliënten uit het circuit rehabilitatie. Stagiaires die eerst in andere instellingen zijn
geweest, zeggen dat het hen opvalt dat de deuren bij De Grote Rivieren altijd open
zijn, ook in overdrachtelijke zin: ze voelen zich snel op hun gemak en horen erbij
in het hele teamgebeuren van behandelingen en vergaderingen.
De moraal die uit de missie spreekt, wordt op verschillende niveaus zichtbaar
in de organisatiecultuur. Er zijn ook organisaties waar het anders gaat. In een
organisatie voor ouderenzorg startte het managementteam voortvarend met het
inventariseren van waarden die op de werkvloer leefden, om vervolgens te pro-
beren deze te integreren tot een visie voor de hele organisatie. In het resultaat
herkende het merendeel van de medewerkers zichzelf niet meer; het geplastifi-
ceerde A4-tje waarop de fraai geformuleerde zinnen aan de organisatie werden
meegedeeld, leek voor sommigen meer op 'een nieuwe placemat' dan op een
concreet houvast voor gedrag. Toch betekent dit niet dat zo'n organisatie geen
moraal heeft; wél dat de moraal van medewerkers niet herkenbaar is voor de
mensen in de top van de organisatie en vice versa. Hetzelfde geldt in organisaties
waar medewerkers op de vraag of ze de missie en de visie van hun organisatie
kennen, antwoorden: 'Ja, ik geloof dat het ergens op het intranet staat, maar ik
weet niet precies wat erin staat ... '

Van waarden naar normen

In de dagelijkse praktijk van de zorg komen vaak situaties voor waarin betrok-
kenen verschillende opvattingen hebben over wat goede zorg is in die concrete
situatie. Verwijzen naar een waarde - bijvoorbeeld: aandacht, integriteit of recht-
vaardigheid - is dan meestal niet genoeg omdat waarden abstracte begrippen
zijn die niet meteen duidelijk maken wat er precies moet worden gedaan. Daar-
naast is er het probleem dat een waarde, ook wanneer die op het eerste gezicht
minder abstract lijkt te zijn, kan leiden tot uiteenlopende, soms zelfs botsende
normen. We lieten dit eerder in dit hoofdstuk al zien bij de waarde veiligheid;
hier geven we nog een voorbeeld vanuit de waarde verantwoordelijkheid.

Doodswens

Mevrouw de Ruiter, 58 jaar, alleenstaand, is al jarenlang ambulant in zorg. Diagnose:

dysthyme stoornis en persoonlijkheidsstoornis NAO (Niet Anderszins Omschreven) met af-

hankelijke en borderline trekken. Tevens is er sprake van problemen binnen de primaire steun-

groep en een beperkt steunsysteem. In het verleden heeft zij traumata meegemaakt. Ze heeft

een aanhoudende doods wens, heeft al diverse suïcidepogingen gedaan. In het contact met

verpleegkundigen en psychiater vraagt zij advies over mogelijkheden om een einde aan haar

leven te maken en wil zij informatie over de instanties die haar daarbij kunnen helpen.
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Voor alle betrokken hulpverleners is verantwoordelijkheid een belangrijke waarde
in de zorg voor deze patiënt. De psychiater vindt: 'We moeten ons richten op
het voorkomen van suïcide en op behandeling van het ziektebeeld dat tot deze
wens leidt.' Deze norm komt voort uit zijn motivatie om mensen te helpen, zijn
drijfveer om voor dit beroep te kiezen. Verder spelen voor hem ook de eed die
hij heeft afgelegd als arts en de wet waarin staat dat hulp bij zelfdoding strafbaar
is een rol. De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (spv) is echter van mening
dat 'optimale zorg voor deze mevrouw betekent dat wij haar zouden moeten on-
dersteunen bij dat wat ze graag wil, namelijk doodgaan'. Ook zij baseert zich op
normen uit haar beroepscode: respect voor de cliënt en zorg voor de meest ge-
eigende hulp. Kortom: voor de een impliceert de waarde verantwoordelijkheid in
deze situatie dat suïcide voorkomen moet worden, voor de ander betekent verant-
woordelijkheid dat hulp bij zelfdoding bespreekbaar moet zijn. In de afgelopen
jaren is soortgelijke casuïstiek in media en vakliteratuur, tot zelfs voor de rechter
bediscussieerd. Dit voorbeeld laat zien hoe eenzelfde waarde voor verschillende
hulpverleners kan leiden tot verschillende normen en (daardoor) tot verschillend
gedrag, in extreme situaties zelfs tot onenigheid over de geëigende werkwijze of
tot samenwerkingsconflicten. Het moreel beraad dat naar aanleiding van deze
casus ontstond, leidde uiteindelijk tot consensus over de wijze waarop de waarde
verantwoordelijkheid in concreet handelen vorm zou kunnen krijgen. Men be-
sloot tot een gesprek met de cliënte, waarin alle behandelmogelijkheden nog eens
op een rij gezet konden worden en waar tegelijkertijd uitgelegd werd dat mede-
werking aan de uitvoering van haar doodswens niet past bij de aard van de hulp-
verlening die men in deze organisatie biedt. In datzelfde gesprek zou echter ook
informatie gegeven kunnen worden over instanties waar zij wel met haar vraag
terecht kan. Zo, vond men, werd de verantwoordelijkheid helder afgebakend en
werd tevens zorgvuldig omgegaan met de wens van de cliënte.

Het is dus belangrijk om te zoeken naar (gedeelde) waarden en van daaruit te on-
derzoeken hoe die waarden vertaald kunnen worden in normen, afhankelijk van
de context en de opvattingen en perspectieven van betrokkenen. Want normen
zijn belangrijk omdat mensen willen weten wat het goede is om te doen: wat ze
kunnen, mogen en moeten doen in een bepaalde situatie. Deze drie werkwoorden
hebben allemaal een 'morele lading'. Het kunnen is in eerste instantie vooral
praktisch: wat is er in een situatie technisch mogelijk, wat zijn deskundigheden,
bekwaamheden en bevoegdheden van betrokkenen? Daarmee raakt het ook aan
juridische aspecten: wat staat er in de wet? Het mogen heeft te maken met de
kaders waarbinnen hulpverleners en managers in een organisatie zich kunnen
bewegen. Waar, wanneer en waarom worden er grenzen gesteld aan hun han-
delen en hun beslissingen? De grenzen zijn gebaseerd op normen, maatstaven,
waaraan afgemeten wordt of iemand 'over de schreef gaat'. Professionele auto-
nomie is de ruimte die een beroepsbeoefenaar heeft om binnen de bestaande
kaders zelfstandig beslissingen te nemen. Het moeten ten slotte, verwijst naar
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de geschreven en ongeschreven regels die het gedrag in goede banen leiden. In
organisaties zijn dat bijvoorbeeld de normen die in de vorm van richtlijnen, pro-
tocollen, standaarden en instrumenten het handelen van hulpverleners sturen.
Normen geven concreet aan wat mag, moet en kan in een bepaalde context en
bieden daarmee houvast aan beroepsbeoefenaren en leidinggevenden. Ze bake-
nen de professionele ruimte af waarbinnen men kan handelen en voor de cliën-
ten en hun naasten scheppen ze duidelijkheid. Daarom is het zinvol waarden in
normen te vertalen. Maar bij deze stelling plaatsen we meteen een kanttekening:
het betekent niet dat we altijd klakkeloos alle normen dienen te volgen. Soms
moet iemand een regel overtreden omwille van een grotere waarde: de psychia-
ter hoort aanwezig te zijn bij elke patiëntenbespreking, maar hij is er niet omdat
een van zijn cliënten in een crisissituatie verkeert en hij opgeroepen is. En je mag
door rood licht rijden om een mensenleven te redden. We gaan er over het al-
gemeen van uit dat mensen die het stadium van morele volwassenheid (Kohlberg,
1981) hebben bereikt, in elke situatie zelfstandig de afweging kunnen maken:
'Houd ik mij aan de regels of heb ik goede argumenten om ervan af te wijken?'.
Uiteraard komt het dan aan op de morele verantwoording van die argumenten.

Waarden Normen

• Wat is de moeite waard? • Hoe moet ik handelen in
• Zijn in zichzelf waardevol. deze situatie?
• Geven aan wat van belang • Zijn afgeleid van waarden;

is in een persoon, bijvoor- zijn middelen om waarden
beeld respect, autonomie. te realiseren.

• Geven richting aan een • Geven aan wat je behoort
houding. te doen, creëren verplich-

• Zijn abstract. tingen.
• Zijn herkenbaar. • Zijn concreet.
• Hebben aantrekkings- • Vragen om bewaking en

kracht, zijn motiverend. autoriteit.
• Zijn nooit puur instrumen- • Geven een grens aan, bij-

teel. voorbeeld tussen normaal
en abnormaal.

• Hebben de vorm: 'Je moet
... doen', of: 'Je mag ...
niet doen' (do's en don'ts).

Bron: Graste & Bauduin, 2000

Van normen naar waarden

Bij de constatering dat het zinvol is om van waarden tot normen te komen, om-
dat waarden zonder normen vaag blijven en mensen behoefte aan houvast heb-
ben, hoort nog een kanttekening. Want uiteraard is het onmogelijk om voor alle
voorkomende situaties scherpe normen op te stellen. En dat is ook onwenselijk.
Normen, do's en don'ts, worden namelijk vaak beschouwd als een keurslijf dat de
professionele autonomie van hulpverleners beperkt omdat ze hen verhinderen
zelf te bepalen wat het goede is om te doen in een situatie. Daarom houdt niet
iedereen zich er altijd aan. Waarom zou een cliënt bij een bepaalde diagnose
maar zes behandelsessies mogen krijgen wanneer hij er eigenlijk twaalf nodig
heeft? De psychologe die meent dat te weinig behandeling leidt tot schade voor
haar cliënt, zoekt naar creatieve wegen om de norm te ontduiken. Een andere
diagnose in het dossier zetten, bijvoorbeeld. Maar welke, mogelijk negatieve, ge-
volgen heeft dit voor de cliënt, die met een 'verkeerd psychiatrisch etiket' verder
moet? Het ontduiken van een norm die als moreel fout gezien wordt, leidt zo tot
een nieuw moreel probleem.
Om te bewerkstelligen dat men zich aan normen houdt, zijn er sancties: nega-
tieve prikkels om mensen op het goede pad te houden. Een berisping of een boe-
te, ontslag, geen vergoeding van behandelingen. Dat helpt deels. Maar sancties
kunnen ook leiden tot nieuwe morele vragen. In onze maatschappij zijn vrijheid
en autonomie namelijk belangrijke waarden. En vaak voelt het alsof regels onze
vrijheid en autonomie beperken.
In zulke situaties is het zinvol stil te staan bij de oorsprong van een norm. Waar-
om is de norm bedacht? Als het goed is, komen we dan uit bij een waarde. De
norm van een vastgesteld aantal behandelingen bij een bepaalde diagnose is
onder andere gebaseerd op de waarde gelijkheid. Daarnaast is er een maatschap-
pelijke norm: te hoge kosten moeten worden voorkomen, dus wanneer uit on-
derzoek gebleken is dat een bepaald aantal behandelingen genoeg is om een
klacht te verhelpen, wordt dat de standaard. De waarden die hierbij horen zijn
doelmatigheid en rechtvaardigheid.

De psychologe uit ons voorbeeld erkent wel dat het niet eerlijk is als de ene cliënt
meer behandelingen krijgt dan de andere bij eenzelfde zorgvraag, maar ze stelt
vragen bij de norm van beleidsmakers en managers dat cliënten met eenzelfde
diagnose per definitie aan elkaar gelijk zijn: de een heeft meer tijd nodig om een
antwoord op zijn zorgvraag te vinden dan de ander. Zij beroept zich hierbij op
haar professionele autonomie en haar ervaring met allerlei verschillende cliën-
ten. Zij ergert zich eraan dat de financiële argumenten zwaarder lijken te wegen
dan de inhoudelijke. Bovendien, zo meent ze, kan een rechtvaardiger verdeling
van de schaarse middelen ook worden bereikt door te bezuinigen op overhead in
plaats van op de uitvoering van de zorg.
In een moreel beraad met mensen die verschillende functies hebben binnen



de organisatie - zowel managers als professionals - kunnen de redenen voor
het ontstaan en bestaan van normen worden verhelderd door de waarden die
eronder liggen onder woorden te brengen. Zo wordt zichtbaar waarom de een
vindt dat een norm gevolgd moet worden en de ander niet. Het uitwisselen van
argumenten leidt tot inzicht in het eigen standpunt en begrip voor dat van ande-
ren. Soms leidt dit tot het afschaffen van regels waarvoor geen motivatie (meer)
kan worden gevonden, maar in andere gevallen juist tot betere naleving van be-
staande regels doordat de waarden' waarop ze gebaseerd zijn beter door iedereen
worden begrepen. De normen vormen dan geen obstakels meer, maar dragen
juist bij aan (moreel) beter handelen, zoals het volgende voorbeeld illustreert.

Laakbaar gedrag van collega's
Een verpleegkundige is het er niet mee eens dat haar collega's met elkaar roddelen over
een bepaalde cliënt. Ze zou hen daarop moeten aanspreken, maar ze doet het niet.

Collega's aanspreken op ongewenst gedrag moet volgens de meeste beroepscodes
omdat het schadelijk is voor cliënten en voor het beeld dat de buitenwereld van
de beroepsgroep krijgt (zie codes Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en Neder-
lands Instituut van Psychologen). Toch gebeurt het in de praktijk vaak niet. Er is
lef voor nodig en het risico is groot dat degene die het doet wordt gezien als een
oncollegiale zeurpiet (Leijssen, 1998,2000). Het is in de zorg nog lang niet overal
normaal om elkaar feedback te geven. Tijdens een teambespreking waarin tijd
was vrijgemaakt voor reflectie, kwam dit onderwerp aan de orde. De betreffende
organisatie heeft een gedragscode voor medewerkers die bestaat uit vijf regels en
tot stand is gekomen tijdens bijeenkomsten op de werkvloer waarin medewerkers
zelf aan konden geven wat zij belangrijk vonden in het werk en de samenwer-
king. Eén van de vijf regels luidt: 'Wij spreken niet óver elkaar maar mét elkaar'.
Deze norm is gebaseerd op de waarde integriteit. De buitenwereld verwacht dat
hulpverleners integer zijn. Dat houdt in dat ze niet het ene moment zus moeten
handelen en het andere zo; hun oordelen en hun gedrag - wat ze denken, zeggen
en doen - moeten bij elkaar passen (Musschenga, 2004). Vanuit deze waarde gere-
deneerd is het vanzelfsprekend dat collega's elkaar aanspreken op gedrag dat niet
door de beugel kan; de aangesprokene zou deze feedback moeten opvatten als een
kans om iets te leren, om in het vervolg nog beter te kunnen werken!
De collega's in het team wéten dus wel hoe het moet. Maar waarom doen ze het
dan niet? Waarom sluiten denken en doen niet op elkaar aan? Het 'opdiepen en
toetsen' van de denkbeelden over goed gedrag tijdens de teambespreking leidde
tot het inzicht dat het gedrag van de teamleden niet paste bij de eigen normen
en waarden, dat hun maatstaven dus niet leidend waren voor hun gedrag (Kes-
sels e.a., 2002). Degene die bovenstaande casus inbracht, besloot dat zij in het
vervolg haar collega's direct zou wijzen op hun - in haar ogen 'foute' - wijze
van spreken over een cliënt en de collega's namen zich voor om niet meer over
cliënten te roddelen.
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In de knel tussen waarden en normen

Expliciet stilstaan bij waarden en normen helpt om erachter te komen waarom
we de dingen doen zoals we ze doen. Soms komen we dan tot het inzicht dat we
niet doen 'wat we werkelijk vinden' (Kessels, 2006, p. 12) en dat we dus eigenlijk
beter iets anders zouden kunnen doen. En soms komen we er niet uit omdat
we klem lijken te zitten tussen twee kwaden. Dan is de dilemmamethode een
bruikbaar instrument om te zoeken naar een uitweg. Deze methode focust op de
samenhang tussen waarden, normen en handelingsmogelijkheden.

DILEMMAMETHODE

1 Formuleer het dilemma
Wat is er aan de hand?
Beschrijving van een dilemmasituatie (actueel of uit het verleden)
door de voorbeeldgever.
Formuleer de twee kanten van het dilemma in één zin
'Als ik ... ; als ik ... '
Formuleer de (morele) vraag
'Mag/moet/kan ik ... ?'
Geef je intuïtieve oordeel

Ja of nee?

2 Benoem de waarden en normen die op het spel staan
Maak een tabel met als kolommen de waarden en de normen en als
rij de verschillende betrokkenen. Schrijf de normen achter de waar-
den in de tabel.
Wie zijn de betrokkenen?
Wie hebben rechten, belangen of wensen in de dilemmasituatie?
Welke waarden zijn in het geding voor de verschillende betrokkenen?
Bijvoorbeeld: integriteit, autonomie, respect.
Welke normen zijn in het geding?
Regels, impliciet en expliciet; do's en don'ts. Bijvoorbeeld: 'Als een
cliënt zich steeds agressief opstelt, helpen wij hem niet meer.'

3 Vind alternatieve mogelijkheden
Welke mogelijkhedenlgedragsalternatieven zijn er?
Hoe kun je uit het geformuleerde dilemma komen? Let erop dat deze
alternatieven zoveel mogelijk recht doen aan de in stap 2 genoemde
kernwaarden.
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4 Maak een afweging en keuze
Verplaats je in de voorbeeldgever
Beantwoord de morele vraag die bij stap 1 geformuleerd is. Wat
zou jij doen als jij in de schoenen van de voorbeeldgever stond en
waarom? Maak een afweging van de beschreven argumenten: aan
welke waarde en norm moet je het meeste gewicht toekennen? Wel-
ke handeling (zie stap 3) sluit hierbij aan en biedt een opening uit
het dilemma?
Zet de argumenten voor en tegen op een rij
Let daarbij op het onderscheid tussen gevolgen en principes.
Beantwoord de ethische vraag
Formuleer als volgt: 'Het is moreel juist dat ik x doe, omwille van y
(zie stap 2), ondanks z' (z is de waarde die je niet kunt honoreren,
dus de 'prijs die je betaalt'; die probeer je dan zo veel mogelijk te
repareren) .
Wissel onderling de besluiten plus de gemaakte afwegingen uit
Indien een voorbeeld uit het verleden is geanalyseerd: staat de voor-
beeldgever nog achter zijn handelwijze en waarom?

Bron: Graste, 2003

In het onderstaande voorbeeld volgen we stap voor stap de dilemmamethode.
Daarbij starten we vanuit het perspectief van degene die de casus inbrengt. Bij
stap 2 komen ook de invalshoeken van andere betrokkenen in beeld.

Stinkende cliënt
Mijn cliënt is zo vies dat ik er tegenop zie om met hem in één ruimte te zitten. Ik kokhals
van de lucht die om hem heen hangt. Zijn hulpvraag heeft te maken met zijn negatieve
zelfbeeld. Oe behandeling is gericht op het leren aangaan van sociale relaties en het om-
gaan met eenzaamheid.

De psychologe wil deze cliënt helpen, maar ze kan het lichamelijk bijna niet op-
brengen. Moet ze haar cliënt vertellen dat hij zó stinkt dat ze niet graag bij hem
in de buurt is? Als ze dat doet, zal hij misschien begrijpen waarom hij moeilijk in
contact komt met anderen: ze deinzen (letterlijk) voor hem terug. Aan de andere
kant bestaat het risico dat zijn zelfbeeld nog negatiever wordt. Hij kan het idee
krijgen dat óók de psychologe hem afwijst, terwijl zij hem als hulpverlener juist
onvoorwaardelijk zou moeten accepteren zoals hij is. Dit dilemma is ingebracht
tijdens een moreel beraad met collega's, waar het volgens de dilemmamethode
is besproken. Stap 1, de beschrijving van de situatie en de twee kanten van het
dilemma, leidt tot de morele vraag: 'Kan ik hem zeggen dat ik het moeilijk vind
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om in zijn nabijheid te zijn?' Intuïtief antwoordt ze: 'Nee.' Enkele andere deelne-
mers hebben echter een andere intuïtie: zij zouden het juist wél willen zeggen.
Het inventariseren van intuïties aan het eind van stap 1 vormt de opmaat naar
stap 2, het analyseren van morele opvattingen van betrokkenen.
Tijdens stap 2 worden de waarden en normen van betrokkenen in kaart ge-
bracht. Een belangrijk principe voor de hulpverlener is dat zij geen schade toe-
brengt aan de cliënt. Reeds in de Eed van Hippocrates, de beroepscode voor artsen,
die opgesteld werd in het oude Griekenland rond het jaar 400 voor Christus, en
beschouwd kan worden als de 'moeder aller beroepscodes' binnen de gezond-
heidszorg, stond het principe 'primum non nocere' (= in de eerste plaats geen
schade toebrengen) centraal. Dit principe geldt vandaag de dag nog steeds, en
niet alleen voor artsen! Het is in de beroepscode voor psychologen verwoord in
de regel: 'De psycholoog stelt betrokkenen niet aan negatieve ervaringen bloot
tenzij dat noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van zijn beroepsmatig
handelen en het de enige manier is waarop dat doel kan worden bereikt. In dat
geval tracht hij zoveel mogelijk de gevolgen van de negatieve ervaringen voor de
betrokkenen te neutraliseren' (regel III.l.3.2, NIP 2007).

Een andere belangrijke waarde is respect. Deze waarde vertaalt de psychologe
in de norm dat elke cliënt als een onvoorwaardelijk waardevol persoon bejegend
hoort te worden (Bauduin, 2000). Deze norm maakt deel uit van zowel haar per-
soonlijke als haar professionele moraal. Het getuigt volgens haar niet van respect
voor de cliënt als zij hem confronteert met haar afkeer van hem. Ze vindt het
moeilijk om haar cliënt 'de waarheid te zeggen', ondanks het feit dat eerlijkheid
en openheid in het persoonlijk leven voor haar belangrijke waarden zijn. Maar
als deskundige weet ze dat ze hem niet goed verder kan helpen als ze hem niet
vertelt dat hij stinkt, omdat juist daar een belangrijke oorzaak van zijn probleem
zit. De waarde deskundigheid lijkt in strijd met de waarde respect. Reflectie op
de betekenis van respect leidt echter tot het inzicht, dat respect voor de persoon
en respect voor het gedrag van die persoon niet samen hoeven te vallen. Ieder-
een verdient als persoon onvoorwaardelijk respect, maar dat betekent niet dat
iemands gedrag onbespreekbaar is. Haar collega's vinden namelijk dat zij hem,
juist door het niét te zeggen, als mens niet respecteren. Voor hen zijn gelijkheid
en menswaardigheid belangrijke waarden. Zij vinden dat iemand als mens zien
óók betekent: hem als een gelijkwaardige behandelen en zijn hulpvraag serieus
nemen. En dat impliceert in dit geval dat je ook in moet gaan op de oorzaak van
zijn lichaamslucht en het gedrag waardoor hij daar iets aan kan doen. Want voor
de cliënt is het waardevol om als mens serieus genomen te worden, om zelfres-
pect te kunnen ontwikkelen en relaties aan te kunnen gaan met andere mensen.
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Schematische uitwerking van stap 2 van de Dilemmamethode

BETROKKENEN WAARDEN NORMEN

• Psychologe • Niet schaden • je mag iemand niet
• Respect aan negatieve erva-
• Eerlijkheid ringen blootstellen.
• Deskundigheid • je moet de cliënt

nemen zoals hij is.
• Alles moet gezegd

kunnen worden.
• je moet de oorzaak

van een probleem
aanpakken.

• Collega's • Menswaardigheid • Iedereen telt mee,
• Gelijkheid hoe hij ook is.

• je moet geen onder-
scheid maken tussen
mensen.

• Cliënt • Zelfrespect • Ik ben evenveel
• Acceptatie waard als iedereen.
• Verbondenheid • Ze moeten me

nemen zoals ik ben.
• Ik moet geholpen

worden met mijn
sociale netwerk.

Gaandeweg de gedachtewisseling over normen en waarden blijkt dat met de
praktische wijsheid van alle betrokkenen veel meer uitwegen uit het dilemma
te vinden zijn dan er in eerste instantie gedacht werd. Stap 3 - het zoeken naar
handelingsalternatieven - volgt zo naadloos uit stap 2. De psychologe ziet in
dat onvoorwaardelijk respect voor haar cliënt samen kan gaan met het maken
van een opmerking over het feit dat hij stinkt, en dat er ook niet-confronte-
rende manieren zijn om dit tegen haar cliënt te zeggen, waarbij ze zijn doel
(sociale contacten aangaan) centraal kan stellen. Een collega-hulpverlener zou
een - zorgvuldig gecommuniceerde en getimede - opmerking tegen de cliënt
kunnen maken, zodat de vertrouwensrelatie tussen de hulpverleenster en haar
cliënt geen schade ondervindt. De cliënt zou kunnen deelnemen aan een groeps-
therapie waarin cliënten elkaar feedback geven.
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Zo komt de psychologe in stap 4 - afweging en keuze - tot een oordeel: 'Het is
moreel juist dat ik mijn cliënt laat weten dat zijn lichaamsgeur mensen afschrikt,
omwille van het uitbreiden van zijn sociale netwerk en het verminderen van
zijn eenzaamheid, ondanks het feit dat ik hem door deze confrontatie misschien
schade toebreng. Ik repareer dit door hem te laten ervaren dat ik bij hem blijf en
hem dus niet als mens afwijs en door met hem te zoeken naar voor hem accepta-
bele manieren om zijn lichaamslucht te verminderen en te voorkomen.'

Verplaatsing als essentiële morele stap

Omdat het bij moraal altijd gaat over mijn waarden en normen én die van andere
mensen waarmee ik te maken heb, is het belangrijk dat we ons verplaatsen in
die anderen.
Het vermogen om erachter te komen welke waarden en normen voor andere
betrokkenen belangrijk zijn in een moreel problematische situatie - of dat nu
cliënten, collega's of leidinggevenden zijn - is een essentieel aspect van het
reflectieproces. Verplaatsing 'brengt morele meningsverschillen en dubbele mo-
raal (ik hanteer die norm wel voor een ander, maar niet voor mezelf) vaak haar-
scherp aan het licht' (Bauduin, 2003b, p. 225).
Verplaatsing leidt tot nieuwe perspectieven doordat men vanuit andere invals-
hoeken naar een situatie of gebeurtenis kijkt. Enerzijds gaat het daarbij om het
zich inleven in de ander als persoon, waardoor begrip ontstaat voor het feit dat
die ander andere waarden en normen heeft. Anderzijds gaat het bij verplaatsing
ook om het zichzelf inleven in de situatie waarin de ander zich bevindt. Wat
zou je zélf doen in die situatie? Eerlijkheid is hierbij geboden: het gaat erom wat
iemand zou doen, niet wat hij vindt dat hij zou moeten doen. Een andere nood-
zakelijke voorwaarde is dat men in staat is om de eigen oordelen en vooroorde-
len op te schorten (Kessels e.a., 2002), want pas dan ontstaat een écht nieuw
perspectief.
Door de verplaatsing krijgen mensen meer zicht op en inzicht in zowel hun ei-
gen waarden en normen als die van anderen, waardoor gedrag en beslissingen
beter kunnen worden begrepen, verklaard en verantwoord om uiteindelijk te
komen tot werkelijk 'goed' handelen.
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