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Abstract Feestsymposium ethiek 

Sessie 5: ethisch leiderschap 
 

Ethisch goede zorg verlenen is een continu en dynamisch proces dat je kan vergelijken 

met het samen onderhouden van een fijne tuin: weten waar je naartoe wil, samen met 

de collega’s en zorgvragers – op een visiegerichte manier – de juiste vragen stellen, 

samen daarover nadenken en keuzes maken, dilemma’s aanpakken, handelingen 

stellen.  

Hoe kan je op dat vlak dingen in beweging krijgen? Hoe kan je er mee voor zorgen dat 

het zorgklimaat in jouw team en organisatie gevoed wordt door een ethische reflex en 

sensitiviteit? Dat mensen in je team – elk vanuit hun rol, positie en talenten – kunnen 

groeien in zorgethisch leiderschap? Zodat het niet beperkt blijft tot de formeel 

leidinggevenden. Want iedereen kan, op zijn of haar manier, op ethisch vlak de ‘lead’ 

nemen in de zorg. In deze workshop gaan Luc De Wulf, Filip Mallems en Yvonne Denier 

hier in kleine groepjes op interactieve manier mee aan de slag, met de gewaardeerde 

samenwerking van Leentje De Wachter.  

  

 

Luc De Wulf is verpleegkundige en master in Medisch-Sociale Wetenschappen en 

Ziekenhuisbeleid. Hij is directeur van woonzorgcentrum Home Sint-Jozef te Berchem en 

heeft jarenlange ervaring in leiderschap en ethisch beleid in de zorg 

 

Filip Mallems is psychiatrisch verpleegkundige, voormalig directeur van WZC Sint-Eligius te 

Zeveneken en huidig bestuurder in verschillende zorggroepen. Als dusdanig heeft hij, net 

als Luc De Wulf, jarenlange ervaring in ethisch leiderschap en het maken van 

rechtvaardige keuzes in de zorg 

 

Yvonne Denier is filosofe en ethica, stafmedewerker ethische thema’s bij Zorgnet-Icuro en 

hoofddocent ‘Ethiek van de Gezondheidszorg’ aan de KU Leuven 

 

Leentje De Wachter is filosofe, stafmedewerker vorming en opleiding en 

projectmedewerker bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Tevens heeft ze 

ervaring in het hoger onderwijs als lector en onderzoeker in het domein van ethiek in de 

zorg.  


