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Omgaan met dilemma's
Een methode voor ethische rejlectie

JACQUES GRASTE

Dilemma's komen in de zorg dagelijks voor. Wanneer je een
willekeurige medewerker vraagt een voorbeeld van een dilem-
ma te geven, blijkt dit doorgaans niet veel moeite te kosten.
Veel moeilijker is het op een goede wijze met dilemma's om te
gaan. Dan gaat het niet in de eerste plaats om het oplossen van
het dilemma, maar om stil te staan bij de verschillende kanten
van een situatie en de waarden en normen die een rol spelen.

De hierna beschreven dilemmamethode is ontwikkeld als
methode voor ethische reflectie. Eerst wordt omschreven wat
er onder een dilemma verstaan wordt, daarna wat de ethische
dimensie van de dilemmamethode is. Vervolgens wordt de me-
thode zelf gepresenteerd en aangegeven welke morele compe-
tenties nodig zijn. Tot slot wordt het gebruik van de methode
aan de hand van twee casussen uitgewerkt.

DILEMMA'S

Op een afdeling wordt met de cliënten afgesproken dat zij
's ochtends bij het opstaan zelf hun medicijnen komen opha-
len. 's Ochtends blijft een cliënt in zijn bed liggen en komt zijn
medicijnen niet ophalen. Wat te doen? Moet de verpleegkun-
dige naar de cliënt toegaan en ervoor zorgen dat hij zijn medicij-
nen inneemt? Of moet de verpleegkundige dit voorval laten ge-
beuren, er later op terugkomen of door de vingers zien?

In dit voorbeeld is het dilemma voor de verpleegkundige: zal
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Omgaan met dilemma's
HOOFDSTUK 2

kant de zorgverantwoordelijkheid van de verpleegkundige (ik
ben verantwoordelijk voor de zorg voor deze cliënt).

Een dilemma biedt de mogelijkheid om stil te staan, pas op
de plaats te maken en je afte vragen: doen we wel de juiste din-
gen en doen we de juiste dingen op de goede wijze? Een dilem-
ma is te gebruiken als een signaal: .
~ een vanzelfsprekende regel wordt ter discussie gesteld (mag

deze cliënt tegen de afspraak in ergens anders gaan etenî),
~ de vinger wordt gelegd op een onduidelijkheid over afspra-

ken tussen medewerkers (de ene medewerker houdt zich
wel aan een afspraak, de andere niet);

~ ~ign~al va.n een meer complexe problematiek (rond dwang,
mgnjpen in de autonomie van de cliënt);

~ onduidelijkheid tussen hulpverlener en cliënt (bijvoorbeeld
over het omgaan met vertrouwelijke informatie);

~ botsende waarden en normen (autonomie van de cliënt ver-
sus de verantwoordelijkheid van de hulpverlener).

ik wel ofniet naar de cliënt toegaan om ervoor te zorgen dat hij
zijn medicijnen inneemt? Een dilemma kunnen we omschrij-

ven als
~ een situatie met een of/ofkarakter (ingrijpen of niet ingrij-

pen); .
~ aan beide mogelijkheden zitten negatieve consequenties,

beide mogelijkheden lijken nietgoed.
~ het geheel heeft een dwingend karakter; je moet een keuze

maken, ófhet een, ófhet ander; niets doen is ook een keuze.
Een dilemma is het knooppunt waarin twee mogelijkheden
klem zijn komen te zitten. Als je naar de cliënt toegaat, neem
je te veel:verantwoordelijkheid op je. Als je niet naar de cliënt
toegaat, onthoud je hem zorg. De twee mogelijkheden lij~en
elkaar uit te sluiten, zodat er op dat moment een patstellmg

ontstaat.
De werking van een dilemma kunnen we vergelijken met de

metafoor van de fuik: je wordt als het ware in een net gezogen
waar de weg erin groter lijkt dan de weg eruit.

DE ETHISCHE DIMENSIE:

WAARDEN EN NORMEN

Ethiek wordt bij de dilemmamethode opgevat als het brede
terrein van waarden en normen en dat zowel betrekking heeft
o~ grote ~.esties rond leven en dood, als op kleine, dagelijkse
dilemma s in de zorg. Het proces van ethiek begint met het
stilstaan bij, reflecteren op, bewust worden van, overwegen en
a.fWegen, kiezen en verantwoorden. Het doel van de systema-
tische aandacht voor ethiek is te komen tot goede zorg. Aan-
dacht voor ethiek verhoogt de kwaliteit van de zorg.

Zorg is onlosmakelijk verbonden met ethiek, we zouden
kunnen zeggen: geen zorg zonder ethiek. Ethiek is het explici-
teren van waarden en normen die inherent zijn aan zorg. Die
waarden en ~orn:en zijn er al, ze worden alleen niet expliciet
benoemd. HIer ligt het belang van de dilemmamethode: het
benoemen van waarden en normen.

dilemmapunt

Figuur 1. Metafoor uan defuik

Tegelijk is een dilemma een aanknopingspunt: wanneer je stil-
staat bij het genoemde voorbeeld en het als dilemma benoemt,
zie je hoe twee fundamentele waarden in de zorg elkaar lijken
uit te sluiten: aan de ene kant de autonomie van de cliënt (hij
is zelf verantwoordelijk voor zijn handelen) en aan de andere
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) OmBaan m )mma'sHOOFDSTUK 2

In het hierboven genoemde voorbeeld spelen twee waarden
een grote rol: verantwoordelijkheid en autonomie, In hetzelfde
voorbeeld is te zien hoe deze waarden door de vertaling in nor-
men een eigen kleur krijgen:

WAARDE NORM

Het antwoord op de vraan:
wat moet ik doen>

Het antwoord op de'vraan:
wat is belanBrijk?

Algemeen Specifiekl voorschrijvend

Negatiefl positief

Richtlijn/regel

Bindende kracht

Cliënt
waarde: autonomie
norm: ik moet zelfkunnen bepalen wat ik doe of niet doe

Positief

Ideaal

Hu Ipoerlener
waarde: zorgverantwoordelijkheid
norm: ik moet voor deze cliënten zorgen

Motiverende kracht

Achtergrond

Waarden en normen vormen een geheel, zijn als het ware twee
kanten van dezelfde medaille. Wanneer alleen waarden be-
noemd en gebruikt worden, blijft onduidelijk hoe er in de prak-
tijk mee omgegaan wordt. En, omgekeerd, wanneer alleen nor-
men gehanteerd worden, zoals de regel 'op deze afdeling eten
de bewoners gezamenlijk', blijft onduidelijk waarom deze re-
gel belangrijk is, wat de motiverende waarde is, in casu. geza-
menlijkheid en gemeenschappelijkheid. In die zin zouden we
kunnen stellen: een waarden zonder normen, een normen
zonder waarden. ---.- ~
~

De vertaling van een waarde in een norm maakt de waarde
concreet, geeft aan wat in de betreffende situatie gedaan of niet
gedaan behoort te worden. Normen geven het antwoord op
de vraag: wat moet ik doen? Waarden zijn het antwoord op de
vraag: wat is belangrijk?

De verschillen tussen waarden en normen zijn als volgt weer
te geven:

Voorbeelden van waarden en normen:

WAARDE NORM

Autonomie Ik mag zelfbepalen wat ik doe.

Je moet mensen altijd laten uitpreten.

Deuren moeten hier altijd op slot.

Je mag niet liegen.

Respect

Veiligheid

Eerlijkheid

Een norm geeft kleur aan een waarde, geeft er een gezicht aan.
Toch zijn normen niet altijd expliciet verwoord.

Sommige normen zijn inherent aan het vak van zorgverlener,
zoals de norm 'wij moeten de cliënt altijd helpen'. Een derge-
lijk norm (gebaseerd op de waarde verantwoordelijkheid) kan
dan in botsing komen met de norm 'cliënten hebben hun eigen
verantwoordelijkheid' (gebaseerd op de waarde autonomie).
Door waarden en normen vanuit verschillende perspectieven
te benoemen kan een waardepatroon zichtbaar worden, zoals
bijvoorbeeld rond de verantwoordelijkheid voor de cliënt. Het
is een waardepatroon waarin (ten minste) drie perspectieven
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HOOFDSTUK 2 OmBaan met dilemma's

een rol spelen: het perspectiefvan de cliënt, de zorgverlener en
de organisatie.

Beleid

Or,ganisatie

Waarden Normen

Dilemma

Cliënt Hulpverlener
Fi,guUT3 . Dilemmacydus

Fi,guur 2. Verantwoordelijkheidsdriehoek

DE DILEMMAMETHODE

Door deze verantwoordelijkheidsdriehoek wordt duidelijk
dat waarden geen statische substanties zijn, maar dat de in-
vulling die aan een waarde gegeven wordt sterk onderhevig is
aan schuivende krachten. Daarbij speelt ook de wijze waarop
een waarde in de samenleving vertaald wordt in normen een
belangrijke rol, bijvoorbeeld: 'mensen moeten zo lang moge-
lijk zelfstandig leven', of: 'wanneer iemand geen zorg wenst of
niet gemotiveerd is voor zorg, dan kunnen we niets voor hem
doen'. De waarde autonomie hangt dus in hoge mate samen
met de waarde verantwoordelijkheid. D_e_v-raagis: tot hoever

~aat de autonomie van de cliënt en waar moet de zorgverant-
woordelijke ingrijpen?

~ Op deze wijze kiillnen we vanuit een concreet dilemma in
aanraking komen met een fundamenteler dilemma - de ver-
houding autonomie van de cliënt en verantwoordelijkheid van
de zorgverlener - dat ook op beleidsniveau aan de orde gesteld
kan worden. De vertaling van dilemma's in waarden en nor-
men biedt de mogelijkheid ethische kwesties op beleidsniveau
aan de orde te stellen, zodat er een dilemmacyclus ontstaat.

De dilemmamethode is ontwikkeld in de praktijk van de zorg
vanuit de vraag: hoe kun je een ethische reflectiemethode bie-
den aan medewerkers in de zorg die direct aansluit bij de con-
crete praktijk en de ethische dimensie expliciet benoemt?

De dilemmamethode wordt toegepast in een integraal pro~
gramma 'Zorg voor ethiek' dat door de Centrale RI NO Groep
ontwikkeld is ten behoeve van zorginstellingen.* De dilemma-
methode kent de structuur van een stappenplan (Van Willigen-
burge. a. 1993). Vanuit een concreet ervaren dilemma wordt de
verbreding gezocht naar de laag van de waarden en normen.
Het uitgangspunt voor de ethische analyse is het vinden van de
juiste (ethische) vraag (Kessels e. a. 2002). Het doel van het ge-
bruik van de dilemmamethode is dat je door ethische reflectie

* In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van ervaringen opgedaan bij de
uitvoering van het door de Centrale RIN 0 Groep ontwikkelde program-
ma 'Zorg voor ethiek' in De Gelderse Roos te Wolfheze (Instelling voor
geestelijke gezondheidszorg) en PameijerKeerkring/RIBw Rijnmond
(Instelling voor mensen met een handicap en psychosociale problema-
tiek) te Rotterdam.
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inziet dat verschillende waarden en normen een rol spelen en
dat dit inzicht je helpt om tot een (beter) beargumenteerde af-
weging te komen.

De dilemmamethode bestaat uit vier stappen (zie hieronder
voor de structuur van de dilemmamethode). Tijdens de eerste
stap wordt het dilemma zo scherp mogelijk samengevat in het
punt waar het dilemma om draait. Bijvoorbeeld bij een schijn-
baar eenvoudige situatie waarin een verpleegkundige moet
beslissen of ze een cliënt zonder begeleiding van de afdeling
laat gaan. De twee kanten van het dilemma worden als volgt
geformuleerd:

I Als ik deze cliënt alleen van de afdeling laatgaan, dan ontstaat het
risico dat er iets ergs gebeurt;

2 Als ik deze cliënt niet alleen laat gaan, dan leer ik haar geen zelf-
standigheid ..

Met een scherper zicht op de waarden en normen die een rol
spelen, wordt vervolgens in de derde stap weer teruggegaan
naar het geformuleerde dilemma. Onderzocht wordt welke
mogelijkheden er zijn om met het dilemma om te gaan. Bij-
voorbeeld:

-een medepatiënt mee laten gaan;
- overle,ggen met collega's;
- een keer zelf meegaan;
- afspraken maken over de route en tijd.

Tot slot wordt in de vierde en laatste stap een afweging gemaakt
van de verschillende mogelijkheden en de daaraan verbon-
den waarden en normen. Bepaald wordt aan welke waarde en
norm het meeste gewicht wordt toegekend. Bijvoorbeeld in
dit geval: door afspraken te maken over de route en detijd kan
de verpleegkundige recht doen aan de autonomie van de cliënt
door grenzen te stellen aan die autonomie en tegelijkertijd haar
eigen verantwoordelijkheid waarmaken.

Vervolgens wordt, door de ethische vraag te zoeken, het dilem-
ma weer opengelegd:

Mag ik deze cliënt alleen laten gaan ofniet?

Vanuit deze vraag volgt de tweede stap: de waarden en normen
worden vanuit verschillende perspectieven benoemd. Bijvoor-
beeld:

STRUCTUUR VAN DE DILEMMAMETHODE

PERSPECTIEF 1 Formuleer het dilemma:WAARDE NORM

Cliënt ~ Wat is er aan de hand? Beschrijving van een dilemmasituatie
door de voorbeeldgever: hulpvrager, hulpvraag, aard van het
probleem, tot aan het moment van het dilemma: moet ik zus
of zo handelen, ingrijpen of niet ingrijpen?

~ BeschrUf de situatie in één zin (5). Formuleer ueruolgens de twee kan-
ten uan het dilemma (0): als ik collega x deze informatie geef, .
schend ik het vertrouwen van mijn cliënt; als ik de informatie
niet geef, ben ik niet collegiaal.

~ Formuleren uan de (ethische) uraag (V): Mag ik informatie over de
cliënt doorgeven aan mijn collega of niet? (schrijf de vraag op).

Autonomie Ik mag zelfbepalen wat
ik wil.
Cliënten moeten leren
zelfstandig te worden.

Zelfstandigheid

Verpleegkundige Vera ntwoordel ijk-
heid

Je mag geen onnodige
risico's nemen.
Er zijn grenzen aan je
verantwoordelijkheid.
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HOOFDSTUK 2 Om.gaan met dilemma's

~ Geven van intuïtief oordeel: reactie van de overige groepsleden.
Verplaats je in de plaats van de voorbeeldgever en geef je in-
tuïtieve oordeel. Daarna reactie van de voorbeeldgever. Voor-
beeldgever vertelt nu het verdere verloop.

MORELE COMPETENTIES

De dilemmamethode is bedoeld als een ethische gespreks-
methode, met andere woorden: het gaat erom te kunnen beoor-
delen of er een .goede afweging wordt gemaakt en met collega's te
bespreken op welke wijze goede zorg verleend kan worden. Door
het werken met de dilemmamethode wordt een appèl gedaan
op de volgende morele competenties:

2 Benoem de waarden en normen:

~ Welke waarden zijn in net geding? (bijvoorbeeld integriteit, auto-
nomie, respect); schrijf de waarden op vanuit de verschillende
perspectieven en de daarmee samenhangende belangen
(hulpverlener, cliënt, familie, medebewoners, organisatie).
Maak een tabel met als kolommen de waarden en de normen
en als rij de verschillende perspectieven.

~ Welke normen zijn in het geding? Regels, impliciet en expliciet;
bijvoorbeeld als een patiënt zich agressief gedraagt, dan han-
delen wij zo ... Als hulpverlener moet ik voor deze cliënt zorgen.
Probeer normen met een 'mag /rnoer-vorm (do's en don'ts) te
vinden. Schrijf de normen achter de waarden in de tabel op.

~ Het dejtniëren van het dilemma.
Door een situatie terug te brengen tot de kern wordt voor-
komen dat er te lang om een kwestie heen gedraaid wordt.
Het gaat erom hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.
Door d tw..e anten van het dilemma te verwoorden in een
als-dan vorm wo .dt het gewicht van de consequenties van
een oen of aten in beeld gebracht.

~ Stilstaan bij een dilemma.
Het dilemma wordt opengelegd door de vraag in het dilem-
ma te verwoorden. Een vraag heeft een opschortende wer-
king en dwingt je opnieuw stil te staan bij de ontstane situa-
tie.

. ~ Primair oordelen.
Oordelen is een van de belangrijke ethische functies. Het
gaat erom onderscheid te maken tussen primair, 'onbereflec-
teerd' oordelen en secundair, 'verruimd' oordelen. Bij het pri-
mair oordelen spelen gevoelens en vooroordelen een grote
rol. Het uitspreken van deze primaire oordelen biedt de mo-
gelijkheid oordelen te toetsen.

~ Je verplaatsen in het perspectief van een ander.
Zich verplaatsen in de positie van een ander is een van de
voorwaarden voor goede zorg. De verschillende perspectie-
ven met de daarbij behorende waarden en normen laten de
verschillen en overeenkomsten zien tussen de bij een casus
betrokken partijen.

3 Vind alternatieve mogelijkheden:

~ Welke mogelijkheden zijn er om uit netgeformuleerde difemma
te komen '(zie stap 1)7 Noem de mogelijkheden zo mogelijk
vanuit verschillende perspectieven (zie stap 2).

~ Schrijf de mogelijkheden in steekwoorden op.

4 Maak een afweging en keuze:

~ Verplaatsje in de voorbeeldgwer en beantwoord de vraag: wat
zou jij doen als je in de schoenen van ... stond en waarom?

~ Maak als groep een afweging van de beschreven argumenten: aan
welke waarde en aan welke norm wordt het meeste gewicht
toegekend? Welke mogelijkheid sluit hierbij aan en biedt
een opening uit het dilemma? Probeer hierover consensus te
bereiken.

I> Staat de voorbeeldgever nog achter zijn/haar handelwijze en waarom?
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HOOFDSTUK 2

~ Expliciteren van waarden en normen.
Het benoemen van waarden en normen is een van de be-
langrijkste morele cam etenties. Het gaat hierbij niet alleen
om het benoemen van waarden en normen, maar ook om
de mogelijkheid waardepatronen te zien (zie figuur 2, de
verantwoordelijkheidsdriehoek). Waarden bevinden zich
niet geïsoleerd in een neutraal veld, maar hangen samen
met andere waarden (verantwoordelijkheid met autonomie,
autonomie met solidariteit). In die zin kan het zinvol zijn
de inhoud van waarden te verduidelijken door ze tegenover
elkaar te stellen of ten opzichte van elkaar afte grenzen (te
veel uitgaan van autonomie van de cliënt kan leiden tot ver-
waarlozing, te weinig uitgaan van autonomie van de cliënt
kan leiden tot paternalisme). .

~ Het zien van mogelijkheden -Ó.

Wanneer je in een dilemma terechtkomt, lijken er ineens
nauwelijks andere mogelijkheden te zijn dan de twee die het
dilemma bepalen. Het met elkaar bespreken van verschil-
lende mogelijkheden verruimt het blikveld, zonder dat het
alleen erom gaat het dilemma op te lossen.

~ Het maken van een goede ajiueging.
Wanneer we de ethische dimensie van een besluit explicite-
ren, kunnen we de waarden en normen gebruiken als argu-
menten ter verantwoording van dit besluit. Welke afweging
van waarden en normen is gemaakt, welke keuze tussen
verschillende waarden en normen is gemaakt, welke priori-
teiten zijn gesteld? Het benoemen van waarden en normen
helpt om voorgenomen besluiten beter te beargumenteren
en te verantwoorden.

HET GEBRUIK VAN DE DILEMMAMETHODE

De dilemmamethode is een praktische methode die uitgaat van
concrete dilemma' s in de zorg met als doel te reflecteren op de

54
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ethische dimensie en zodoende een beter overwogen besluit te
kunnen nemen of een genomen besluit beter te kunnen ver-
antwoorden. De methode is zowel te gebruiken op uitvoerend
niveau als op leidinggevend niveau. De voorgegeven structuur
maakt het mogelijk om na enige training de methode zelfstan-
dig in een team te gebruiken.

De diIemmamethode is niet alleen geschikt om concrete
zorgdilemma's te bespreken maar ook beleidsdilernma's, zo-
wel in een bestaand team als in intervisieverband. Ook is de di-
lemmamethode te gebruiken in opleidingssituaties.

Een voordeel van de dilemmamethode is haar relatief snelle
toepasbaarheid. Een nadeel is dat meer abstracte thema's en
vraagstellingen mogelijk niet voldoende aan de orde komen.
Dit hangt echter grotendeels afvan de mate waarin ethiek in een
organisatie een structureel onderdeel uitmaakt van de verschil-
lende overlegvormen en beleidsprocessen, Wanneer alleen de
diIemmamethode gebruikt wordt en er verder geen aandacht
geschonken wordt aan de plaats van ethiek in de organisatie,
kan de dilemmamethode verworden tot een weliswaar bruik-
bare, maar te oplossingsgerichte methode. Aandacht besteden
aan ethiek staat of valt met het structurele karakter dat daaraan
in een organisatie gegeven wordt (Van Dartel e. a. 2002).

TOEPASSING VAN DE METHODE

OP DE CASUSSEN

Casus I: Gerard

I Formuleer het dilemma:

~ Situatie: Gerard is een matigverstandelijk gehandicapte man,
die ondanks advies van de huisarts om een medisch onder-
zoek te laten doen, weigert dit onderzoek te ondergaan. Be-
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HOOFDSTUK 2 OmBaan met dilemma's

PERSPECTIEF WAARDE NORMlangrijk is allereerst vast te stellen wie de casus inbrengt:
laten we uitgaan van de mentor van Gerard.

~ Het dilemma kan op de volgende manier geformuleerd wor-
den:
- Als ik (als mentor) de mening van Gerard respecteer, dan
spreekt de huisarts mij aan op mijn verantwoordelijkheid;
- Als ik (als mentor) het advies van de huisarts volg, dan
respecteer ik de autonomie van Gerard niet.

~ Ethische vraag: Moet ik de mening van Gerard respecteren of
niet? (Door dit als ethische vraag te stellen, wordt het draai-
punt van het dilemma het al dan niet respecteren van het
standpunt van Gerard. Het dilemma zou anders verwoord
worden wanneer de vraag is: moet ik het advies van de huis-
arts volgen, ofhoe ga ik om met het bezwaar van de huisarts?
De vraag legt de kern van het dilemma bloot: in dit geval het
al dan niet respecteren van de mening van Gerard over het
afwijzen van het onderzoek).

In de casus zijn ten minste drie partijen betrokken: Gerard, zijn
mentor en de huisarts, dus drie perspectieven.

2 Benoem de waarden en normen:

PERSPECTIEF WAARDE

Gerard Autonomie

56
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Mentor Respect Ik moet de mening van
mijn cliënt respecteren.
Een persoon kan zelf over
zijn gezondheid beslis-
sen, ook al is hij matig
verstandelijk gehandicapt.
Ik moet zorgdra9en voor
de gezondheid van mijn

. cliënt.

Autonomie

Verantwoordelijk-
heid

Huisarts Gezondheid Wanneer het levensbelang
van een cliënt in het ge-
ding is, moetje ingrijpen.
We moeten dreigende
schade voorkomen.
Een persoon met een ver-
standelijke handicap kan
niet ten volle over zijn
gezondheid beslissen.

Verantwoordelijk-
heid
Autonomie

NORM

Door de waarden en normen te benoemen zien we dat de waar-
de autonomie vanuit drie perspectieven verschillend wordt
ingevuld: het centrale thema is dus de invulling van het b,,;:,grip
autonomie. Met name de vertaling van autonomie in de nor-
men van"de mentor en de huisarts sluiten niet op elkaar aan. De
normen geven de grenzen van het begrip autonomie aan: voor
de mentor ligt de grens aan de positieve kant van het begrip
(dus niet ingrijpen); voor de huisarts ligt de grens aan de nega-
tieve kant van autonomie (dus wel ingrijpen). Het benoemen
van dit verschil in invulling van het autonomiebegrip kan een
opening bieden om met het dilemma om te gaan.

Ik moet zelf kunnen
bepalen wat er met mij
gebeurt.
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HOOFDSTUK 2 Omgaan met. .t ma's

3 Vind alternatieve mogelijkheden: Casus 2: Sponsoring

~ Gerard overreden om het onderzoek toch aan te gaan en
.daarmee instemmen met het advies van de huisarts;

~ Een derde partij raadplegen, bijvoorbeeld een collega-men-
tor, of nagaan wat het instellingsbeleid in deze is (kan de
mentor van onzorgvuldig handelen beticht wordenî).

~ Overleg aangaan met de huisarts over verschillende opvat-
tingen van autonomie;

(Deze mogelijkheden zijn op zichzelf niet bijzonder, maar
kunnen in een gesprek met anderen een nieuwe opening laten
zien.)

I Formuleer het dilemma:

4 Maak een afweging en keuze:

~ Situatie: Een zorginstellingwil een sponsorcontractaangaan
met een farmaceutisch bedrijf. Er zijn vragen gesteld over de
onafhankelijkheid van de te gebruiken behandelgegevens.
Zowel de inspectie als de pers is erbij betrokken geraakt.

~ Dilemma:
-Als de instelling het contract afsluit, schendt het moge-
lijk de vertrouwelijkheid van cliëntgegevens.
-Als de instelling het contract niet afsluit, ontstaan er
financiële tekorten met nadelige gevolgen voor specifieke.
diensten.

~ Ethische vraag: Mag de instelling het sponsorcontract aan-
gaan of niet?Voor de mentor is het belangrijk te weten ofhij in zijn respect

voor autonomie van de cliënt gesteund wordt door collega's
of instelling. Daarbij kiest hij ervoor dat de waarde auto1!Pmie
voor hem vooroestaat, totdat blijkt dat door deze keuze schade
wordt berokkend aan de cliënt. Belangrijk in deze kwestie is de
grens van de wilsbekwaamheid: ervan uitgaande dat de cliënt
matig verstandelijk gehandicapt is, lijkt het gerechtvaardigd
om de autonomie van de cliënt in dit geval te respecteren.

Bij het maken van een afweging en keuze gaat het erom een
gewicht toe te kennen aan de waarden. Welke waarde preva-
leert boven een andere? In het bijzonder is het zinvol om een
waarde niet absoluut te kiezen, maar om te laten zien dat een
waarde geldt 'totdat-of-tenzij' (bijvoorbeeld tenzij er direct
gevaar dreigt, of tenzij de lichamelijke gezondheid direct ge-
schaad wordt). Het aangeven van g,renzen aan waarden, zoals
autonomie, vraagt om een bredere discussie in instellingsver-
band. Op deze wijze wordt ook voorkomen dat ethiek, en in het
bijzonder de dilemmamethode slechts een 'incidentmethode'
is.

2 Benoem de waarden en normen:

Er zijn ten minste vier perspectieven: directie, medewerkers,
cliënten en inspectie.

PERSPECTIEF WAARDE NORM

Directie Continuïteit
Kwaliteit

Als we niet over voldoende
jincnciële middelen
beschikken, kunnen we
onze taken niet uitvoeren.
We moeten handelen
volgens de wetgeving.

Zorgvuldigheid

Medewerkers Vertrouwelijkheid
Privacy

Gegevens over onze
cliënten zijn strikt ver-
trouwelijk.
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HOOFDSTUK 2 Omgaan met dilemma's

Onder het- directe dilemma 'mag de instelling een sponsor-
contract afsluiten?' ligt in dit geval een principiële vraag over
de onafhankelijkheid van de zorg.

PERSPECTIEF NORMWAARDE

Cliënten Vertrouwelijkheid
Kwaliteit

De privacy van mijn per-
soonlijke gegevens dient
gewaarborgd te zijn.
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De zorg instel !ing dient
zorgvuldig conform de
bestaande wetgeving te
handelen.

3 Vind alternatieve mogelijkheden:

Noo

~ Zijn mogelijke andere financiële bronnen voldoende onder-
zocht?

~ Is hettoetsingsrapportvoldoende ofbestaan er nog hiaten?
~ Kan de inspectie adviseren over de vraagstelling?
(Door de alternatieve mogelijkheden in de vorm van een vraag
te formuleren, kunnen er aspecten van een kwestie naar voren
komen die het dilemma een ander karakter geven of tijdelijk
opschorten.)

4 Maak een afweging en keuze:

Het standpunt van de directie, dat 'we er zonder sponsoring
niet komen', dient nader onderzocht te worden. De discussie
over de financiering van de zorg raakt het onafhankelijk karak-
ter van de zorg. De financiering van de zorg mag niet afhanke-
lijk gemaakt worden van andere belanghebbenden buiten de
directe zorg. De bespreking van deze casus kan leiden tot een
principiële discussie. De ethische vraag kan in de discussie ver-
legd worden naar de vraag 'hoe moet de zorg gefinancierd wor-
den?' en de vraag 'waarvoor dient de financiering van de zorg?'.
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