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Zorgnet-Icuro

commIssIe voor ethIek: vormIng & IntervIsIe

Zorgnet-Icuro is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social 
profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven 
uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorg-
organisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro. Samen stellen ze circa 130.000 personeelsleden te werk.  
De ‘Commissie voor ethiek: vorming & intervisie’ wil de ethische werking in het ziekenhuis dyna-
miseren en werken aan het breder bewust maken van de ethische aspecten in de gezondheidszorg. 
Op 11 oktober 2019 organiseerde de Commissie voor ethiek in de Provinciale Hogeschool Limburg 
(PXL) te Hasselt haar twaalfde symposium onder de titel ‘Zorg voor hoofd, handen en hart’.1  
De meer dan honderd aanwezigen woonden in de voormiddag drie lezingen en een panelgesprek bij. 
In de namiddag werden naar goede gewoonte een aantal specifieke thema’s uitgewerkt in vier work-
shops. Walter Krikilion was symposiumvoorzitter, Stefaan Van Roey tekende voor het verslag.2

Zorg met hoofd, handen en hart

1. Inleiding

‘Zorg met hoofd, handen en hart’. We kwamen op het idee deze thematiek te 
kiezen voor ons symposium naar aanleiding van de lectuur in onze commissie van 
een bespreking van een recent boek van Herman De Dijn. Met name zijn boek Drie 
vormen van weten (2017). Het gaat hierin om: ethiek, wetenschap en (moraal)filosofie. 
Bij ethiek gaat het om het ethisch aanvoelen van eenieder in de dagelijkse praktijk 
van leven en werk, spontaan en authentiek, en in dialoog met elkaar. Wetenschap 
betreft de vorm van weten ontwikkeld op een rationele en objectiverende wijze. En 
(moraal)filosofie betreft de filosofische reflectie op het ethisch aanvoelen, met een 
systematisering in waarden en principes. 

Het thema van dit symposium is, zoals Walter Krikilion inleidend opmerkte,  
weliswaar niet helemaal te relateren aan deze drie vormen van weten, maar wel 
gedeeltelijk. We gingen ermee aan de slag en kwamen op het idee om te werken rond 
drie K’s, namelijk: kennis, kunde, en kunst. Om uiteindelijk te komen tot drie H’s: 
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hersenen (kennis, wetenschap), handen (praktische kunde, professie) en hart (empa-
thische bejegening, uniciteit van de concrete zorg). Het gaat ons om de eigenheid van 
elk van de drie H’s, en wel in hun complementariteit en in de manier waarop ze elkaar 
kunnen versterken. En dat op alle niveaus van het werk in de zorg, gaande van de 
concrete zorg tot het zorgmanagement en het beleidsniveau.

Deze triade zal waarschijnlijk altijd wel wat schuren. Het gaat ons bij dit alles 
vooral ook om het ethische gehalte van de noodzaak dat elk van de drie H’s goed en 
evenwichtig aan bod komt in de zorg. En de aandacht hiervoor is in de realiteit geen 
overbodige luxe. Door de steeds verder doorgedreven nadruk op wetenschap, 
 technologie, zakelijkheid, juridisering en professionalisering – die elk ook hun ver-
diensten hebben in de zorg – maar ook door schaarste aan professioneel geschoold 
zorgpersoneel komt het hart van de zorg onder druk te staan. Het gevaar bestaat dan 
dat het accent te zeer op de twee andere pijlers komt te liggen, met name hoofd en 
handen. Hierdoor verdwijnt het evenwicht dat bestaat als er gefocust wordt op het 
hart. 

Het soort (onderzoeks)vragen die aan de sprekers gesteld en waarop ieder vanuit 
eigen expertise kan antwoorden, betreft: ‘Hoe de drie H’s samenhouden in de 
geschetste context(en)?’, ‘Wanneer wordt zorg zinvolle, humane, humaniserende 
zorg?’ Met andere woorden: ‘Hoe zin bewaren in zinvolle zorg?’ De mogelijk als 
artificieel aangevoelde driedeling dient in de praktijk geïntegreerd te worden. 

We willen de zorgprofessional – wie hij of zij ook is – rond dit thema en zijn 
inherente ethische spanningsvelden niet alleen theoretische beschouwingen voor-
schotelen, maar ook handvatten aanreiken voor de dagelijkse praktijk en ook prakti-
sche invalshoeken waarmee de zorgprofessional aan de slag kan.

2. Thema’s en sprekers

Jos van den Broek: Mijn systeem van hoofd, hart en handen.3 – ‘Zorg aan zet’ was de titel 
van het zorgfestival van Zorgnet-Icuro op 9 mei 2019.4 ‘ZET’ kunnen we als een 
acroniem zien, met voorop de ‘Z’ van ‘zakelijkheid’ (het Hoofd) en achterop de ‘T’ 
van ‘technologie’ (de Handen). Centraal staat evenwel de ‘E’ van ‘empathie’ (het 
Hart). Op de werkvloer van de zorg staat grote druk op deze driepikkel van Hoofd, 
Hart en Handen, van Zakelijkheid, Empathie en Technologie. Goede zorg zal pas 
mogelijk zijn als elk onderdeel van de driepikkel ieder lid van het zorgteam een zorg 
is. Dat geldt evenzeer voor de nachtportier als voor de ‘chef de clinique’. De sleutel 
ligt in empathie als onderdeel van educatie, op alle niveaus van het onderwijssysteem.
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Als men zelf patiënt wordt dan ervaart men aan den lijve dat die driepikkel niet 
steeds stabiel staat, bijvoorbeeld bij de geneesmiddelenbedeling. Hieruit leer je heel 
veel. Omdat blijkbaar het ‘systeem’ via de computer dicteert welke geneesmiddelen 
je nodig hebt, wat de patiënt hierover ook – terecht bleek later – inbrengt. In (wel-
zijns-)communicatie kan een onderscheid gemaakt worden tussen ‘nice to know’, 
‘need to know’ en ‘cherry to know’. Dit laatste heeft betrekking op kennisdialoog 
met verstaanshorizonten (‘point of view’; ‘eigen perspectief’ cfr. Gadamer), waarbij 
leidende principes bewustwording, verbondenheid en empathie zijn. Niet vanuit een 
ivoren toren communiceren, maar vanuit het bewustzijn verplichtingen te hebben, 
zeker ten opzichte van wie minder kennis heeft of een andere cultuur in de brede 
betekenis van het woord. 

Beeldtaal, visuele communicatie, is bijzonder belangrijk om goed te communiceren. 
Veel beeldtaal deugt echter niet. Laaggeletterden hebben het er op alle niveaus moei-
lijk mee in het medisch circuit. Men communiceert vaak met de beste bedoelingen 
(hart), maar zonder illustratievaardigheden (handen) en zonder voldoende kennis van 
visuele communicatie (hoofd). 

Goede communicatie vraagt zowel ‘hoofd’: kennis van de uit te leggen materie; 
culturele competentie; kennis van beeldtaal (‘Gestalt’: kijken); semiotiek (begrijpen) 
en visuele retorica (overtuigd worden); als ‘hart’: de wil om je in te zetten voor de 
kwetsbaren in de samenleving; en ook ‘handen’: visuele competentie (letterlijk: hand-
vaardigheid), de plaatjes moeten niet zozeer mooier maar wel duidelijker worden. 

Er zijn in België en Nederland samen 4.000.000 laaggeletterden (mensen die onvol-
doende kunnen lezen schrijven en rekenen). Zij hebben het op alle niveaus moeilijk 
in het medisch circuit: op tijd komen bij de dokter, de weg vinden, begrip van de 
verwijzing, begrijpen van informatie of zelf informatie opzoeken en begrip van beweg-
wijzering. Dit zijn kleine dingen, maar alles samen weegt het toch zwaar voor laag-
geletterden. Een paar concrete, basale en eenvoudige voorbeelden: bewegwijzering 
moet helder, duidelijk en niet verkeerd georiënteerd zijn; welke informatieplaatjes 
werken wel en worden gewenst door patiënt: niet als ze overdreven ‘lollig’ zijn, of met 
veel visuele ruis, maar wel als ze realistisch zijn, simpel, met rustige kleuren, weinig 
details, plaatjes en simpele tekst naast elkaar. Dit vraagt van de zender grote alertheid. 
Culturele competentie houdt bovendien rekening met de ontvanger: Wat zegt men 
wel en wat niet? ‘Wat wil je patiënt?’ Dit alles speelt ook een grote rol bij communi-
catie met kinderen. Je kan bijvoorbeeld communiceren via een stripverhaal. 

Mensen willen meedenken en participeren. Werk en communicatie gaan bottum-up, 
ieders mening telt want iedereen is nodig voor een goed eindresultaat, ook de leerling 
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verpleegkundige. De drie – hoofd, handen én hart, – moeten vanaf het begin van de 
opleiding betrokken worden. 

Stefaan Baeten: Waar zijn die handjes … Over handen in de zorg5 – Wat is er aan de hand 
in de zorg? Dat we handen tekort komen is voor iedereen duidelijk. Maar we zijn 
ook aan handen en voeten gebonden in een sterk verzakelijkte en procedurele zorg-
context, waarbij de professionele hand niet langer op het hart, maar wel op het klavier 
van de computer lijkt te liggen. Die zorg ligt ons zwaar op de hand. Nochtans is 
zorgen een schitterend handambacht, waarvoor veel liefhebbende professionals de 
hand in het vuur zouden steken en waarbij hoofd en hart als twee handen op één 
buik in harmonie kunnen samenleven.  

Deze lezing ging over hand-ambachtelijk leiderschap, de hand reiken aan familie 
en ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg en over een creatieve orga-
nisatie van de zorg. Het is de visie van een algemeen directeur van een psychiatrisch 
ziekenhuis, die uit persoonlijke ervaring en hier en daar met een filosofische touch 
vertelt hoe in een veranderend zorglandschap de kern van zorg behouden kan blijven. 

Samenwerken is onderdeel van professionaliteit. Samenwerken is niet eenvoudig. 
Professionaliteit is ook samenwerken met patiënten, cliënten en ervaringsdeskundi-
gen. Professionals zullen waarschijnlijk zeggen dat de patiënt een consument is 
geworden, waar de patiënt de relatie tot de professional vaak nog als erg paternalis-
tisch zal aanvoelen. Er is nog een weg af te leggen naar het overlegmodel en ver-
tegenwoordigingsmodel. Dit is niet gemakkelijk, maar het kan. Organiseer bijvoor-
beeld geen patiëntbespreking of teambespreking zonder de patiënt. Als professionals 
onder elkaar willen spreken over patiënt is dit tijdens intervisie. Dit gaat dan over ‘hoe 
kom ik mezelf tegen in contact met die patiënt of cliënt?’ Een ander voorbeeld, een 
aantal verpleegposten sluiten, zodat er meer open-balie-aanspreekpunten zijn voor 
patiënt of familie aan die balie. Dit zijn allemaal elementen die kunnen bijdragen tot 
gezamenlijke besluitvorming. Ook al is de patiënt op voorhand reeds goed geïnfor-
meerd in begrijpelijke taal. Ook de samenwerking met ervaringsdeskundigen levert 
een sterke praktijkervaring: 34 vrijwilligers (ex-cliënten en patiënten) + vier betaalde 
ervaringsdeskundigen. De vrijwilligers gaan naar scholen, cliëntenraden, enzovoort. 
Maar ook zijn ze betrokken bij behandelprogramma’s zoals een verslavingsprogramma. 
Er wordt dan via het verhaal van de vrijwilliger gesproken in een begrijpelijke taal.

De evolutie zou deze moeten zijn: van beheersing naar bezieling; van aanvarings- 
naar ervaringsdeskundigheid; van klachten naar krachten; van behandelen naar onder-
handelen; van pessimisme naar hoop.
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Voor elk complex probleem is er een antwoord dat helder, eenvoudig en … fout 
is. Zoals: ‘Zonder twijfel zouden ziekenhuizen veel beter functioneren indien er 
geen patiënten waren!’ Professionele distantie is belangrijk, maar goede zorg 
 veronderstelt nabijheid, terwijl men wel afstand doet van zichzelf. Goede zorg is 
handen vuil maken. ‘Het schip is het veiligst wanneer het in de haven ligt, maar 
daar zijn schepen niet voor gebouwd.’ (Paulo Coelho) Door angst voor aansprake-
lijkheid durft men (als directeur) in de zorg soms minder te doen dan wat we 
 zouden moeten doen. 

Kennis is vaak geprojecteerde werkelijkheid en wat je ziet hangt af van het licht 
dat je erop laat schijnen. Sommige concepten kunnen zaken beter verklaren dan 
andere. Wetenschappelijke vooruitgang verloopt langs feitelijke kennis, maar ook  
via paradigmaverschuiving waardoor op een andere manier naar de realiteit wordt 
gekeken en andere dingen onderzocht worden. Dan krijg je ook een ander pakket 
aan bewijsmateriaal.

Zorg wordt nog veel gedacht vanuit het ziekenhuis-model, terwijl veel zaken beter 
thuis kunnen gebeuren, met de familie erbij, in plaats van de patiënt uit zijn sociale 
context te halen. Het is dus belangrijk te vertrekken vanuit zijn familie, tenzij de 
patiënt dit niet zou willen. Eventueel kan dan een externe familie-vertrouwens-
persoon door zijn familie aangesproken worden, om ondersteuning te bieden. Het 
hoeft soms niet langer dan een koffiepauze te duren om even met mensen aan tafel 
te gaan zitten en een gesprek te voeren. 

Maakt arbeid iemand vrij? Stefaan Baeten behandelt dit niet vanuit uniciteit, maar 
vanuit gezagsstructuren. Denken we hierbij aan wat Hannah Arendt over Eichmann 
zegt: een banale man die consciëntieus, volgzaam de richtlijnen opvolgde.6 Of neem 
bijvoorbeeld het Milgram-experiment: als een gezagspersoon in de buurt is die zegt 
dat het belangrijk is om verder te gaan, gaat 65% van de deelnemers over tot het 
toedienen van stroomstoten tot meer dan 400V! Dat wil zeggen dat de leider zich 
bewust moet zijn van de nefaste invloed van een systeem, bijvoorbeeld ‘lean’  
of ‘accreditering’. Als je niet werkt aan de cultuur gebeuren niet de goede dingen, 
verandert niets op de vloer, denken mensen minder kritisch mee, gaan ze niet in 
gesprek met de patiënt. Professioneel handelen veronderstelt communicatie met 
elkaar (Arendt). Met andere woorden echte professionaliteit is niet alleen doen, maar 
ook in gesprek gaan. Zonder bang te zijn voor conflicten en tegenspraak. Dit kan 
bijvoorbeeld door een eventueel pijnlijk boek over de psychiatrie in jouw ziekenhuis 
toch in jouw instelling te laten voorstellen, waardoor je als instelling ook veel kan 
leren.
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Een professional heeft naast een hoop andere werk- en hulpmiddelen ook ‘kanarie-
vogels in de mijn’ nodig die gas aankondigen. Ook in een organisatie zijn er mensen 
nodig, patiënten en personeel, die laten zien dat een en ander fout loopt. ‘De mens 
is een dwerg als hij nadenkt en een reus als hij droomt…’ (Hölderlin).

Mieke Vermandere: Spirituele zorg: hart tegen hard? 7 – Spirituele zorg wordt vaak als 
‘zachte zorg’ gezien, als iets wat erbij kan komen als er nog tijd over is, of als zorg 
die niet onderbouwd is door wetenschappelijke studies. Onterecht, zo blijkt. De 
spirituele dimensie is een volwaardige dimensie van zorg, naast de lichamelijke, psy-
chologische en sociale dimensie. Maar hoe vertaalt spirituele zorg zich in de praktijk? 
Hoe kunnen we deze dimensie ontdekken bij de mensen die wij verzorgen? Op welke 
manier speelt spiritualiteit een rol bij het nemen van beslissingen rond diagnostiek en 
behandeling, of beslissingen rond het levenseinde? Via praktijkvoorbeelden en evi-
dence-based aanbevelingen gaat Mieke Vermandere op zoek naar (vaak evidente en 
soms verrassende) antwoorden. 

Ook in palliatieve zorg (opleiding) is of was vaak weinig aandacht voor spirituele 
zorg. Maar spirituele zorg komt wel aan de oppervlakte bij palliatieve zorg en is daar 
erg voelbaar. Een consensus definitie van spiritualiteit luidt: ‘Spirituality is the dynamic 
dimension of human life that relates to the way persons (inidividual and community) 
experience, express and/or seek meaning, purpose and transcendence, and the way 
they connect to the moment, to self, to others, to nature, to the significant end/or 
the sacred.’8 De meeste definities bevatten elementen van zin geven of zin zoeken, 
betekenisvolle relaties met jezelf, mensen, natuur, kunst, een huisdier en … hoop. 
Elke mens heeft een spirituele dimensie onafhankelijk van religie. Maar als je religieus 
bent, is de spiritualiteit ervan onderdeel.

De Wereldgezondheidsorganisatie beschrijft vier dimensies van palliatieve zorg: 
lichamelijk, sociaal, psychologisch en spiritueel. In verschillende ziektetrajecten aan 
het levenseinde krijgt spiritualiteit de plaats die ze verdient: bij snelle functionele 
achteruitgang (bijvoorbeeld: lopen), bij ‘intermittente’ (onregelmatige) achter-
uitgang, bij graduele (geleidelijke) achteruitgang. Men kan bijvoorbeeld bij kanker 
dan de spirituele pijn, zorg en welzijn afzetten tegenover de fysieke, en ‘dips’ hier-
bij vaststellen bijvoorbeeld bij momenten van diagnose, thuiskomst of herval. Of 
bijvoorbeeld bij hartfalen, is spiritueel welzijn laag van bij het begin, omdat patiënten 
beseffen een aantal dingen niet meer te kunnen gaan doen zoals sporten, wandelen 
en door de onzekerheid voor een volgende opstoot. De DMC-groep (Dementia Care 
Mapping) is over het algemeen en constant tevreden ook op spiritueel vlak. Door 
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die vervlechtende benadering van zorg is spiritualiteit werkelijk ingebed en niet iets 
dat er achteraf even bijkomt. Naar het woord van Catherine Cornette: ‘Spiritualiteit 
is niet kers op taart, maar het gist.’ 

Spirituele zorg – en hiervoor hoef je zelf geen professioneel spirituele zorgverlener 
te zijn – zou mits een basisvorming, antennes hiervoor moeten hebben. In 2008 
schreef Carlo Leget een boek waarin hij een update geeft van het ‘klassieke’ ars 
moriendi model, het spanningsveld tussen het goede (engel) en het kwade (duivel) in 
leven en sterven.9 Spirituele noden en krachtbronnen ontdekken bij de zorgvrager 
veronderstelt ook innerlijke ruimte van de betrokken zorgverlener en innerlijke ruimte 
bij de zorgvrager, om te kunnen werken aan de vijf spanningsvelden: 
 – Vergeven-vergeten: ‘Als u terugkijkt op uw leven tot nu toe, wat gaat er dan door 
u heen?’; ‘Zijn er dingen die u nog recht wilt zetten?’

 – Geloven-weten: ‘Denkt u weleens na over het einde?’; ‘Wat betekent de dood 
voor u?’; ‘Hebt u steun aan een levensbeschouwing of geloof?’

 – Ik-ander: ‘Hebt u de ruimte om uzelf te zijn tijdens uw ziekte?’; ‘Neemt u afscheid 
van het leven op de manier die bij u past?’

 – Doen-laten: ‘Hoe gaat u om met de pijn?’; ‘Wat wilt u dat we nog doen?’
 – Vasthouden-loslaten: ‘Waar houdt u zich aan vast?’; ‘Wie of wat geeft u kracht in 
deze situatie?’; ‘Kunt u het leven (al) loslaten?’

Spirituele zorg zit in kleine, eenvoudige dingen die je moet durven bespreken, benoe-
men, en doen… Het is aanwezig zijn, aandacht geven aan de spirituele dimensie  
van patiënt en familie, aandacht hebben voor hoop, empowerment van patiënten, en 
rust proberen te brengen. Het is spirituele zorg zien als kunst, inclusief visuele en 
auditieve kunsten, maar ook narratieve en rituele handelingen. Veel van de rituele 
handelingen kan iedereen doen als ‘basis spirituele zorg’.

Toch vindt spirituele zorg weinig ingang. Omdat er geen goede studies zijn die het 
(positief) effect ervan tonen. ‘Hard tegen hart’: geneeskunde is ook nog gebaseerd 
op harde evidentie. 

Waarom toch dat gebrek aan evidentie? Na het model van paternalisme (‘arts 
beslist alleen’), van evidence based medicine (‘beste behandeling’), en autonomie van de 
patiënt (‘ik beslis zelf’), is het nu tijd voor gedeelde besluitvorming (‘dit zijn mijn 
normen en waarden’; ‘dit ben ik’ en zegt de arts: ‘fijn en goed om te weten, en zo 
gaan we samen keuzes maken’). Hierover bestaat wel evidentie en zijn er studies. En 
dit is eigenlijk al spirituele zorg. Hier is het model van Elwyn bruikbaar in opleiding 
en praktijk: team-talk (‘laten we als team werken’); option talk (‘laten we (behandel-)
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opties overlopen’) en decision-talk (‘wat houdt u meest bij beslissing die we nemen’).10 
Dit is een toepassing van spirituele zorg. Er is wel evidentie dat dit zorgmodel werkt 
waarbij goed rekening gehouden wordt met de volledige patiënt, wie hij is met zijn 
waarden en normen. We zouden moeten komen tot een model van een krachtige 
‘ge-ëmpowerde’ patiënt (‘dit ben ik en hiermee moet rekening gehouden worden’). 
En met getrainde zorgverleners in gedeelde besluitvorming, met kennis van harde 
evidentie gecombineerd met kennis van de patiënt. Niet hard tegen hart, maar hard 
en hart. ‘It is much more important to know what sort of a patiënt has a disease than 
what sort of a disease a patiënt has.’

3. Panelgesprek en interactie met publiek 

De drie sprekers gingen met elkaar en met het publiek in gesprek. Het gesprek 
ontspon zich onder leiding van moderator Katrien Ruytjens.11 Er bestaat ‘weerstand’ 
rond dit thema, of is het gezond verstand? Als medewerkers niet meegaan in dit 
verhaal, zit daar vaak een teken in. Als het nodig is om rond dit thema een draagvlak 
te creëren dan is dit geen goed teken. Als de (hoofd)verpleegkundige echter bij de 
pillenbedeling door een robot (zou) kunnen worden vervangen, dan past hij of zij 
niet in de zorg. Zonder empathie hoor je niet in de zorg. Dat moet al snel in de 
opleiding duidelijk worden. Om een nieuwe visie in te brengen, met name aandacht 
voor het spirituele in de zorg en de geneeskunde, heb je veranderingsmanagement 
nodig bij de arts in opleiding. Je moet hierbij vertrekken bij de mensen zelf: wie zijn 
ze, wat is hun denkkader. Gedeelde besluitvorming tussen patiënt en zorgverlener zal 
niet meteen evident tot betere zorg leiden, maar wel tot een grotere patiënttevreden-
heid en zo op langere termijn tot een positief effect op patiënt, zorgverlener, familie 
en sociaal systeem bijvoorbeeld.

De getrainde verpleegkundige moet met veel rekening houden, de mandjes van 
veel verpleegkundigen zijn vol (accreditering, diversiteit, laag geletterde patiënt…). 
Eerlijkheid is hier belangrijk. Zorgverleners kunnen immers niet alles regelen. Media 
maken ook vaak ‘valse beloftes’ en geven bijvoorbeeld informatie over nieuwe behan-
delingen waarmee patiënt bij de dokter komt. De vraag is dan aan zorgverlener:  
‘Hoe zou jij met die nieuwe behandeling omgaan voor uw dochter?’ Zorgnet-Icuro 
kan ook hier een rol vervullen, via informatie, intercollegiale steun en rollenspelen.

De rol van de directie is het vooral niet in de weg te lopen van de basismede-
werkers. Er zijn trouwens heel wat regels die niet meten of controleren wat er toe 
doet, waardoor tijd voor essentiële zaken vermindert. Er is ook moed nodig om aan 
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te kaarten dat we handen te kort komen in de zorg en dus bepaalde zaken niet 
 kunnen doen. Of moed om zaken buiten te houden. Mensen op het terrein hebben 
een goede ‘terrreinwagen’ nodig: goede opleiding, ondersteuning en coaching, en 
moeten durven zeggen dat we iets niet weten en dat we fouten maken. En dit  
durven zeggen in een eerlijke communicatie, ook tegen familie, bijvoorbeeld in het 
geval van suïcide in de GGZ durven zeggen dat iets anders had moeten aangepakt 
worden. Wat doorgaans zeer geapprecieerd wordt. Maar dan moet je (ook financiële) 
verantwoordelijkheid opnemen. Kortom, het is belangrijk om basismedewerkers te 
ondersteunen.

Eigen kwetsbaarheid inbrengen, hier is een voorbeeldfunctie weggelegd voor 
directie met de drie K’s en H’s. Door als directie aanwezig te zijn of door niet in de 
weg te lopen. In de GGZ gaan directeur en hoofdgeneesheer bijvoorbeeld bij elk 
team langs: over ‘wat goed is’ en over ‘wat niet goed is’, over ‘wat lukt’ en over ‘wat 
niet lukt’, over ‘wat houdt je staande?’, ‘waar maken we het u moeilijk?’, ‘wat kunnen 
we doen om het voor jou draaglijk te maken?’ Belangrijk is de ervaring bij de basis-
medewerker dat directie in dialoog gaat en ondersteuning wil bieden, ook al staan er 
wetten in de weg en praktische bezwaren. Het thema van de eigen kwetsbaarheid 
inbrengen in onderwijs (bijvoorbeeld geneeskunde) is moeilijk in de basisopleiding 
waar het concurrentiemodel nog een grote rol speelt. Maar in de beginnende prak-
tijkervaring is hiervoor wel een plaats bijvoorbeeld tijdens intervisie. Ook vertrekken 
vanuit (eigen) ervaring is belangrijk, door bijvoorbeeld het vertellen van eigen erva-
ringen in het team. In de zorg en bij het personeel zitten veel verhalen. Door ver-
halen aan bod te laten komen, kan (innerlijke) ruimte gecreëerd worden voor hoofd, 
hart en handen. Vanuit die verhalen van het personeel kan men aandacht krijgen voor 
bepaalde houdingen, het beroepsgeheim respecteren is bijvoorbeeld een ding, maar 
ondanks en binnen die grens toch met familie in dialoog gaan is nog iets anders. 
Hierin moet het personeel wel getraind worden. 

Het kan een goede praktijk zijn een ervaringsdeskundige aan te werven als ver-
pleegkundige. Dit veronderstelt wel een groeiproces in het team, want iedereen staat 
hier anders tegenover. Ethiek mag geen goed-slecht verhaal worden. Ethiek moet 
immers verbinden.

‘Evidence based’ en spiritualiteit is een ‘én-én-verhaal’. Soms wil men wel, maar 
zit men dus met een vol mandje. Bovendien moet heel de context mee in het bad: 
directie, vloer, legaal en ethisch systeem, financiering … Je hebt niet alleen zorg-
verleners nodig die dat doen met hoofd, hart en handen, maar ook leidinggevenden 
die dit uitstralen en uitdragen.
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Zeker in een WZC is er een tekort aan verpleegkundigen en een gebrek aan 
 middelen van de overheid. Het beleid moet hierop aangepakt worden. Men komt 
daar inderdaad handen tekort. Men kan ondertussen ook goed onder ogen zien wat 
níet gedaan moet worden. Wat is overbodig of hinderlijk? Wat kan beter afgestemd 
worden? Als niet alles wat moet gedaan kan worden, doe dan wat het belangrijkste 
is voor de patiënt of bewoner, hetgeen een bijdrage levert tot zijn leven (niet per se 
tot zijn gezondheid en tot het volgen van regelgeving). Dit veronderstelt dat mensen 
elkaar kennen, dat zorg bijvoorbeeld goed georganiseerd is en er niet elke dag iemand 
anders aan het bed is. Een ten slotte is er de acceptatie van de (eigen) middelmatig-
heid.12 Erkennen dat dingen niet beter kunnen dan ze kunnen. Overigens blijkt dat 
als de relatie van betrokkenheid goed zit, er heel veel begrip is voor wat niet kan of 
voor wat misloopt. Bij de stap naar gedeelde besluitvorming mag echter de relatie 
niet verdwijnen, en mag de verantwoordelijkheid niet overbelastend bij patiënt liggen 
en de wetenschap niet primeren op de relatie. 

4. Workshops 

In de namiddag werden vier thematische en uitdiepende workshops aangeboden.

Zinzorg, herstelgerichte zorg en positieve psychologie: een goed gedoseerde shake (Katrien Cornette)13 
– Katrien Cornette reflecteert met de deelnemers vertrekkend van enkele nieuwe 
methodieken en goede praktijken waarmee zij, in samenwerking met andere zorg-
professionals, mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleidt. In haar reflectie 
verwerkt ze inzichten uit pastoraat en zinzorg, herstelgerichte zorg en positieve 
 psychologie. Deze integreert ze tot een nieuw model waarmee mogelijkheden, rand-
voorwaarden én valkuilen van nieuwe praktijken in zinzorg scherp gesteld worden. 
In de workshop wordt ook getracht deze modellen samen te vertalen naar andere 
contexten dan de GGZ alleen. Naast ruimte voor het element ‘hoofd’, is er ook 
aandacht voor het element ‘hart’ (in het tegemoet komen van hedendaagse spirituele 
noden) en het element ‘handen’ (in het durven verlaten van gebaande wegen).

Bij wijze van inleiding herbenoemde Katrien Cornette de triade van het sympo-
sium. Hoofd: is het centrum van het weten, van de kennis, meer en meer multi-
disciplinair. Hart: is het centrum van het voelen, van de kunde, de empathie, het 
‘driedimensioneel’ luisteren. Buik: het centrum van het opborrelen (de ‘darmen’, 
duwen iets weg, afkeer in de zorg, woede ‘dit moet weg’, maar er kunnen ook kriebels 
zijn in de buik; alles wat borrelt en niet geweten mag zijn), het domein van kunst, 
intuïtie en creativiteit.
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Zij geeft ook toelichting over hoe in haar instelling wordt gewerkt aan implemen-
tatie van nieuwe modules zinzorg. chIme (Learny) staat voor: Connectedness (ver-
bondenheid: leren van elkaar in groep (gesloten of open)); Hoop en positiviteit: 
iedereen mag deelnemen, iedereen kan groeien; Identiteit: deelnemers zijn meer  
dan hun rol als patiënt, de eigen inbreng wordt gehonoreerd; Meaning (betekenis): 
kwetsbaarheid is bron van zingeving; Empowerment: krachtgericht en niet klacht-
gericht werken, open op maatschappij en samenleving. Dit wordt inhoudelijk gecon-
cretiseerd, bijvoorbeeld wat betreft eenzaamheid: door een bezoek te brengen aan 
personeel tijdens de nachtdienst met een pannenkoek als entree; of als het gaat om 
hoe mensen omgaan met onmacht en grenzen: iedereen mag een gedicht meebrengen 
dat hem of haar moed en kracht brengt (zoals in het TV-programma Winteruur). 

De module ‘Sprankels’ focust op identiteit: ‘Waar liggen mijn wortels?’; ‘Wat doet 
mij glimlachen?’; ‘Wat geeft mij vleugels?’; ‘Wat geeft jou perspectief?’. Elke week 
hangt één vraag op waarrond gedurende een week foto’s gemaakt worden. Nadien 
volgt een kringgesprek rond meegebrachte foto’s en wordt bekeken hoe een foto in 
het eigen levensverhaal past. Na de kring weerhoudt ieder één foto en zoekt een 
passende titel. Na vier weken is er een vernissage, een tentoonstelling en een receptie 
met ‘bubbels’.

Het model ‘Mirte’ focust op prioriteren van slaagkansen. ‘M’: slaat op mandaat 
hebben, mede-eigenaars zoeken en mede-eigenaar zijn; ‘I’: slaat op informeren, doel-
stellingen vastleggen zoals ‘wat wil je bereiken na verloop van tijd?’ (wat misschien 
te weinig gebeurt in de zorg); ‘R’: is realisme, op elke afdeling is er een referentie-
persoon zinzorg; ‘T’: staat voor terugkoppelen (dat gebeurt wellicht ook te weinig); 
‘E’: staat voor ervaring en inbreng van ervaringsdeskundige die de sessie al gedaan 
heeft.

De verschillende modellen worden ook wat ingeoefend. Er wordt ook gewezen 
op mogelijke valkuilen: Je moet er wel met je hoofd bij blijven; begeleiding door een 
coördinator is noodzakelijk; er zit wel degelijk een visie achter vanuit multidisciplinair 
overleg. Dus de pastor of degene die rond zingeving werkt legt zijn of haar oor te 
luister bij het team.

Niet vinken maar vonken. Samen werken aan kwaliteit van zorg (Jurn Verschraegen)14 – Het 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ontwikkelde in opdracht van Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een integraal referentiekader 
voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. 

In deze workshop gaat Jurn Verschraegen dieper in op hoe dit referentiekader 
hoofd, hart en handen samenhoudt en integreert in het denken over kwaliteit van 
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leven, wonen en zorg. Bijzondere aandacht gaat uit naar de bouwsteen ‘autonomie 
in geborgenheid’.

In het eerste deel van de workshop geeft de spreker wat duiding rond het referentie-
kader ‘dementie’ en hoe het ontstaan is. Het betreft een instrument om aan de slag 
te gaan met goede dementiezorg en is geschreven door professionals samen met 
patiënten.  In het ontwikkelingsproces van het referentiekader werden gesprekken 
gevoerd met patiënten met dementie. Een woordenwolk, gemaakt met woorden en 
concepten die het meest aan bod kwamen in deze gesprekken, maakte duidelijk dat 
twee woorden centraal staan ‘mens zijn’. Ook ‘mezelf kunnen zijn’, ‘met rust gelaten 
worden’, ‘van mens tot mens’, ‘niet bevolen worden’ en ‘vrijheid’ kwamen veelvuldig 
voor. Met andere woorden: de autonomie van de persoon blijft heel belangrijk.  
De uitdaging is om autonomie in geborgenheid te kunnen bevorderen. Dit is een 
persoonsgerichte benadering (‘Wat vindt u belangrijk?’) waarbij je als zorgverlener 
het risico op verwaarlozen bewaakt en veiligheid biedt. Die geborgenheid draagt 
immers het risico paternalistisch en betuttelend over te komen. 

Het referentiekader dementie vertrekt vanuit een holistisch en relationeel mens-
beeld en formuleert zes bouwstenen voor kwaliteitsvolle zorg. Daarmee reikt het 
verder dan het thema dementie en is het inspirerend voor iedereen die werkt met 
personen in een zorgafhankelijke positie. 

Jurn Verschraegen geeft een aantal voorbeelden van tools die kunnen helpen bij 
afgestemde zorg voor personen met dementie:15 een gespreksleidraad voor gedeelde 
beslissingen; het ‘wie-ben-ik’-document; ‘rooming-in’; de app ‘voor ik het vergeet’, 
om tijdig wilsuitingen op te nemen; aandacht voor het non-verbale; leidraad voor 
plaatsvervangende beslissingen; het gebruik van ‘groeimeters’ om in team te overleg-
gen waar volgens de individuen reeds vooruitgang is geboekt.

In interactie met de deelnemers wordt kritische reflectie op het eigen kwaliteitsbe-
leid en de zorgpraktijk geoefend aan de hand van groeimeters en werden enkele tools 
ontwikkeld binnen het cascade-project (een ‘Interreg 2 Zeeën-project’ waarin het 
Vlaamse referentiekader de basis vormde voor een nieuw transnationaal zorgmodel). 

In het tweede deel van de workshop oefenen de deelnemers daarom in groepjes 
met de leidraad voor plaatsvervangende beslissingen. Een casus over een allochtone 
patiënt met dementie en valrisico wordt geanalyseerd en ze bekijken wie en wat we 
moeten betrekken in het overleg om tot de juiste beslissing te komen.

Zorg met hoofd, handen en hart. Bouwen aan medelevende zorg (Jochen Bergs)16 – Hoe bouwen 
we de verbinding tussen een technologie gedreven zorgcontext en mededogen in  
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de zorg? Bouwen mag je in deze workshop letterlijk nemen, gebruikmakend van  
de lego® serIous play® methode zoeken de deelnemers naar de betekenis  
van compassionate care op hoogtechnologische diensten, zoals de intensieve zorgen 
en spoedgevallendienst. Met die methode denk je als het ware na met je handen. 
Je drukt in feite je gedachten en gevoelens uit in lego-modellen. De lego-model-
len fungeren als metaforen en als een visuele inspiratiebron voor verder gesprek. 
Ze bieden de ruimte om ideeën en mogelijkheden uit te proberen. Na het inoefenen 
van deze methode wordt ze toegepast op de vraag: ‘Wat is compassionate care – mede-
dogen – in de zorg?’ Wanneer de uitgewerkte modellen (groepsmodel) besproken 
worden, blijkt onder andere dat in relatie tot de patiënt die centraal staat: de hoogst 
mogelijke zorg geven het belangrijkste is. We vertrekken hierbij best vanuit een 
brede basis, maar ook vanuit zijn omgeving en thuissituatie onder andere huis-
houdelijke, huiselijke sfeer, omringd door mensen en omringende zorg en brede 
basis van de zorg; de patiënt wordt omringd door zorgverleners die verbindingen 
zijn; hij wordt omringd door een uitgebreid team. Het hele team moet de zorg 
kunnen dragen; we vertrekken vanuit de patiënt, vanuit wat hij of zij belangrijk 
vindt. 

Vanuit een co-creatieve insteek zoeken de deelnemers naar de hinderende en 
 faciliterende factoren tot het realiseren van een compassionate culture op deze diensten. 
De bevindingen en best practice voorbeelden worden aangevuld met internationale 
inzichten en kaderwerken waarmee de deelnemers verder aan de slag kunnen. Zoals 
bijvoorbeeld het model ‘Framework for evidencing the Compassion Strengths model 
in practice’. Vanuit een literatuuronderzoek leren we: wat is dat nu juist, compassionate 
care? Kernwoorden voor dit soort zorg zijn: communication (zoals ook erg sterk naar 
voren kwam bij het bouwen van het groepsmodel); character; self-care; connection; empathy; 
interpersonal; engagement; competence.

Ten slotte zijn er de vragen: Hoe realiseren we dit op een hoogtechnologische 
dienst zoals een ‘Intensieve Therapie Eenheid’ of op spoedgevallen? Hoe zouden de 
deelnemers vorm kunnen geven om compassionate care in de huidige toestand te reali-
seren? Welke dingen kan jij doen dat dit gerealiseerd kan worden op jouw afdeling? 
Hoe kan je hiermee aan de slag gaan? Dit wordt besproken in groepjes van drie en 
er wordt gebouwd aan één idee:
 – Op een afdeling erover spreken, zodat je basiswaarde kunt delen met het team. 
Bijvoorbeeld met een overleg-tafel. Het blijft echter niet alleen bij bespreken, 
 leiderschap is hiervoor nodig. Met name leiderschap dat voldoende stil blijft staan 
bij ethische thema’s. 
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 – Modellen om studenten verpleegkunde te leren inzien en begrijpen wat ‘warm-
achtige’ zorg is; goede voorbeelden opzoeken om hen te inspireren. Architectuur 
is ook belangrijk. Een hoge balie is bijvoorbeeld niet uitnodigend om in dialoog te 
gaan. Bouw daarentegen liever een cirkel op de verpleegafdeling, waar iedereen 
samenkomt. 

 – Het is uitnodigend dat de hoofdverpleegkundige zijn of haar deur open heeft staan. 
De zorgverlener zit centraal en heeft toch privacy. Via een lichtkoepel kunnen 
patiënten daglicht blijven zien. Het gaat ook hier over hart en handen, maar ook 
over hoopvol blijven waar we ploeteren. Belangrijk is het hoopvol te blijven, en 
toch ook dingen in vraag blijven stellen. 

 – Er is een leider nodig die de zorg in goede banen leidt, via open communicatie 
bijvoorbeeld, via een open balie. Houd er rekening mee hoe je je bureau zet, met 
het gezicht naar de patiënt. Welk effect heeft dit op de patiënt? Wat is nu echt 
belangrijk voor de patiënt? Stel je tenminste regelmatig de vraag hoe je de zorg kan 
professionaliseren in een hoogtechnologische context.

 – Creëer de sfeer op de afdeling, waarbij de leidinggevende centraal bereikbaar blijft, 
en aan de hand van verschillende casus kan bekijken of je compassionate care kan 
geven in de toekomst. Leiderschap is belangrijk. 

Competenties voor deugddoende zorg (Mieke Grypdonck)17 – ‘Wat zijn de competenties die 
nodig zijn om deugddoende zorg te geven, zorg die nauw aansluit bij wat de zorg-
verlener nodig heeft om zo goed mogelijk tot zijn of haar recht te komen?’ en ‘Hoe 
kan men het ontwikkelen van die competenties stimuleren?’ Op deze vragen gaat 
deze workshop in om deugddoende zorg tot bloei te laten komen.

‘Deugddoende zorg’ is een nieuwe term voor ‘zorgethische zorg’, waarbij het  
zorgrelationele voorop staat. Je moet het zorgrelationele in het midden zetten als 
uitgangspunt. Mensen komen tot hun recht in relaties, en zijn (daardoor) op elkaar 
aangewezen. Deugddoende zorg is weldadig voor de zorgontvanger als ze hem of haar 
als persoon tot recht laat komen en ook objectief gezondheid, in de brede zin van het 
woord, behartigt. Maar deugddoende zorg doet ook de zorgverlener deugt: het doet 
deugd deugddoende zorg te (mogen of kunnen) verlenen, en er de deugddoende 
resultaten van te zien. Het is ook afgestemde zorg, die altijd goed is voor een bepaalde 
persoon in bepaalde omstandigheden. Wat goed is, kan je slechts in de context te 
beoordelen. Zorgethisch handelen bevorderen betekent in de eerste plaats: een vrucht-
bare relatie tussen zorgontvanger en zorgverlener bevorderen, ruimte maken voor 
relaties, een relatie van mens tot mens, gericht op het leven, niet op de taak. 
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Er is wel een valkuil: macht als verleiding en bedreiging. De asymmetrie in de rela-
tie verleidt tot macht bij de zorgverlener, tot controle. Enerzijds is het bescherming 
bieden: doen wat in mijn macht ligt om voor de zorgontvanger vervelende dingen te 
voorkomen. Indien je echter teveel bescherming biedt, dan wordt het betutteling.  
Er is weinig weerstand van zorgontvangers te verwachten, wegens (te) weinig kracht. 
Zij hebben haast geen andere keuze dan te aanvaarden. De dankbaarheid van de zorg-
ontvanger kan een reëel gevoel of een ‘verplicht nummer’ zijn en zij heeft gedrags-
bestendigend effect. Deze zorgethische visie werd vervolgens getoetst in een casus.

Om het zorgethische gehalte van zorg te bevorderen zijn er twee complementaire 
mogelijkheden. De omstandigheden die zorgethisch handelen voor zorgverleners 
gemakkelijker of waarschijnlijker maken kunnen we creëren of versterken. Door 
bijvoorbeeld de zorg voor de zorgenden, door de noodzaak voor zorgverleners te 
verminderen om met zichzelf bezig te zijn. Zorgen voor veiligheid, waardering 
 wanneer zorg-ethisch opgetreden wordt, ook als daarbij beoordelings- of uit-
voeringsfouten worden gemaakt. Men kan ook de zorgethische competenties van  
de zorgverleners helpen ontwikkelen en zo zorgethische groei bevorderen. Die 
 zorgethische competenties zijn (naar Gallagher):
 – Zorgethisch zijn: Zorgethisch zijn is de grond van de andere deelcompetenties. De 
andere deelcompetenties hebben daarin hun wortels. Zorgethisch zijn is het ver-
mogen om zich naar zorgontvangers betrokken (liefdevol) toe te wenden, wat hen 
overkomt belangrijk te vinden, en het verlangen hebben er iets aan te kunnen doen 
of positief te kunnen bijdragen.

 – Zorgethisch zien: De kwetsbaarheid, het gekwetst zijn, het lijden van de ander zien 
en erkenning geven, en zich opgeroepen weten er iets aan te doen; begrijpen wat 
er op het spel staat voor de zorgontvanger.

 – Zorgethisch weten: De kennis hebben en weten te gebruiken (en dus kunnen rela-
tiveren) om de ander tot zijn recht te laten komen. Een verwevenheid van weten-
schappelijke kennis, technische kennis en praktische wijsheid (Baart). Dat laatste 
ook om de ander te leren kennen

 – Zorgethisch reflecteren: De eigen overwegingen op orde zetten en op gewicht en 
relevantie beoordelen. Heb ik uit betrokkenheid of uit eigen- of ander belang 
gedacht en gehandeld? Het is ook de reactie van de zorgontvanger interpreteren 
(responsieve zorg). En ervaringen benoemen en kritisch (laten) beoordelen.

 – Zorgethisch doen: Is de crux van het zorgethisch handelen. Daar komen alle com-
petenties samen. Als het spontaan is, moet je kijken naar het effect en nadenken 
waarom ik dat deed en dat verantwoorden, je kan zo uit dat doen leren. 
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Ook dit werd casus-gericht getoetst.
Hoe ontwikkelingen in de zorgethische competenties bevorderen door de didactiek 

van de liefde? Omdat zorgethische competenties geworteld zijn in zorgethisch zijn 
kunnen ze niet ‘bewerkstelligd’ of bevolen worden. Ze moeten zich ontwikkelen. In 
een betrokken relatie kunnen omstandigheden geschapen worden die zorgethische 
groei (versterking van zorgethische competenties) bevorderen: zorgethisch coachen 
via de didactiek van de liefde (van den Nieuwenhof en De Weerdt). 

Belang van exposure. Het belang ervan voor ‘presentie’ (en dus ook zorgethiek) 
wordt beklemtoond door Baart. Blootstelling aan de leefwereld van (potentiële) zorg-
ontvangers is in zeer verschillende vormen mogelijk. Exposure is een belangrijk hulp-
middel, zowel voor de zorgethische coach als voor de ‘coachee’. Daarnaast is er het 
belang van lerende gemeenschappen. Dit is een open vorm van samen leren door 
reflectie op ervaringen. Theoretische inputs kunnen die reflectie op en inzicht in 
ervaringen verscherpen. Een lerende gemeenschap heeft niet als doel de persoonlijke 
groei. Wel de persoonlijke vorming voor een opdracht.

5. Uitluidend besluit

Dit symposium toonde dat het bij ethiek gaat om nabij zijn: relationeel verbonden 
zijn via hoofd, handen en hart. Ethiek is ook dichtbij: het zit vaak in hele gewone, 
concrete, met het leven vergroeide dingen. Vlakbij (letterlijk) het bed van de patiënt, 
maar ook bij het bed van de zorgverlener of de zorginstelling (figuurlijk). Het is de 
kunst om dit te zien, te blijven zien en telkens (op)nieuw te zien. Want de veranderin-
gen in de zorg zijn immens. En dan is het de uitdaging om gepast met kennis van zaken 
de handen uit de mouwen te steken. Die triade – kennis/kunde/kunst en hoofd/
handen/hart – betreft een verantwoordelijkheid van ieder die bij de zorg betrokken is, 
op macro-, meso- en micro-vlak. Op elk niveau moet men de juiste middelen aanreiken 
en krijgen om op zijn aangepaste wijze met de triade de best mogelijke zorg te bieden. 
Zoals steeds is op het symposium het laatste woord hierover gelukkig nog niet gezegd.

De Commissie voor ethiek: vorming & intervisie zal waar mogelijk een rol spelen 
bij het sensibiliseren van zorginstellingen op elk niveau met betrekking tot vragen  
en mogelijke antwoorden over de driepikkel hoofd, handen en hart. We willen nu  
 al wijzen op onze volgende activiteiten de derde ‘Ronde Tafel over praktische ethiek 
in de zorg’ op donderdag 23 april 2020 van 13.00 tot 16.30 uur in Zorgnet-Icuro, 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel. En het 13de ethiek-symposium van de Commissie 
ethiek: vorming & intervisie van Zorgnet-Icuro op 23 oktober 2020.18 
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Noten

1. Aan dit symposium werkten mee de leden van de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie: Walter 
 Krikilion (opZ Geel; voorzitter van Commissie voor ethiek: vorming & intervisie en symposiumvoorzitter), 
Leentje De Wachter (Expertisecentrum Dementie), Fabienne Mertens (Jessa Ziekenhuis Hasselt), Karla Briers 
(Zol Genk), Maria Van Steenkiste (aZ Herentals), Chantal Tombal (Zorgnet-Icuro), An Ravelingien (aZ Delta 
Roeselare), Linda Menten (opZ Rekem), Yvonne Denier (Zorgnet-Icuro/ku Leuven), Ine Riphagen (aZ Tienen), 
Simone Godecharle (vzw Emmaüs), Henk Maes (aZ St-Lucas Gent), Elke Lagae (uZ Leuven), Loïc Moureau 
(vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu /ku Leuven) en Stefaan Van Roey (Zorgnet-Icuro; secretaris van 
Commissie voor ethiek: vorming & intervisie).
2. Walter krIkIlIon, is stafmedewerker patiëntenzorg met aandachtsgebieden zingeving, levensbeschouwing, 
ethiek, cliëntenparticipatie en kenniscentrum opZ Geel, doctor in theologie en psychotherapeut, voorzitter 
 Commissie voor ethiek: vorming & intervisie van Zorgnet-Icuro. Hij publiceerde recent het boek ‘Zingeving  
bij herstel: Helende perspectieven in dialoog’ (Antwerpen/Apeldoorn: Garant). Stefaan van roey is stafmede-
werker juridische & ethische thema’s van Zorgnet-Icuro en secretaris-contactpersoon van de Commissie voor 
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