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Overzicht 

1. Wat is ethiek? 

► Drie aspecten van goed en kwaad 

 

2. Ethiek hoort bij je vak 

► Maar… 

 

3. Beroepsethiek en christelijk geloof 

►Een eigen inbreng 

1.1 Wat is ethiek? 

C.S. Lewis (Narnia): 

• Ethiek is niet een opgeheven vingertje als het net leuk 

begint te worden  

• Ethiek is een gebruiksaanwijzing voor het menselijk 

‘raderwerk’ 

• Voor het goed functioneren van de menselijke 

‘machinerie’ zijn richtlijnen nodig voor goed en slecht: 

• Onderling 

• Innerlijk 

• Als geheel 

• Vergelijk het met een vloot met schepen 

1.2 Drie invalshoeken 

Voorbeeld: pesten 

• Eerste argument: gevolgen (wat wil je) 

• Tweede argument: regel (wat doe je) 

• Derde argument: karakter (wie ben je) 

 

Toepassing: zorgverlening 

• Gewenste uitkomsten: beroepswaarden 

• Methodisch handelen: beroepsnormen 

• Persoonlijke eigenschappen: beroepsdeugden 

2.1 Beroepsverantwoordelijkheid 
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Verpleegkundige praktijk Organisatorische context 2.2 Drie voorbeelden 

• Lekker makkelijk… 

• Wist ik niet! 

• Waar is het goed voor? 
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3.1 Pluralisme 
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Verpleegkundige praktijk Organisatorische context 
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Verpleegkundige praktijk Organisatorische context 

3.2 Verschillende ‘ethieken’ 

• Ga eerst uit van overeenkomsten: ken je vak 

• Kijk zo nodig naar verschillen: leer overleggen 

• Denk na over het vak vanuit alles wat je weet, 

inclusief wat je weet als christen 

• Christelijke deugden 

• Christelijke normen 

• Christelijke waarden 

• Ken je bronnen 

3.3 Christelijke deugden 

‘Deugdencatalogus’ van Paulus 

• Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 

en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing (Galaten 5) 

• Of Colossenzen 3 

• Of… 

3.4 Christelijke normen 

Leefregels 

• Dit zegt de HEER van de hemelse machten: 
Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor 
elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en 
ook geen vreemdelingen en armen, en wees er 
niet op uit om een ander kwaad te doen (Zacharia 
7) 

• Of: Efeziërs 4 

• Of… 

3.5 Christelijke waarden 

Streven naar shalom 

• De farao gelastte de Hebreeuwse vroedvrouwen, 
Sifra en Pua, ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de 
bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het 
kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het 
een meisje, dan mag ze blijven leven.’ Maar de 
vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet 
wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze 
lieten de jongetjes in leven. (Exodus 1) 

• Of Johannes 5 

• Of… 

Tot slot 
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