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Leerdoelen	
Na	het	lezen	van	dit	artikel	herkent	de	medicus	wat	kenmerkend	is	voor	een	moreel	gezichtspunt.	Hij	of	zij		kan	
gevolgen-	en	beginselethische	gezichtspunten	in	een	argumentatie	herkennen.	Hij	of	zij	is	bekend	met	vijf	
biomedische	beginselen	en	herkent	het	belang	ervan	voor	de	dagelijkse	praktijk.		
	
Trefwoorden	
biomedische	ethiek,	biomedische	beginselen,	experimentele	moraal,	deliberatieve	ethiek,	casuïstische	wending	
	
Samenvatting	
Ethiek	gaat	over	een	wijze	van	in	de	wereld	willen	staan	en	dus	ook	in	je	beroep	willen	staan,	waarin	recht	
wordt	gedaan	aan	de	ander.	De	zoektocht	naar	wat	een	handeling	moreel	tot	de	juiste	maakt	wordt	geschetst	
vanuit	twee	klassieke	moderne	ethische	theorieën:	de	gevolgen-	en	plichtsethiek.	Daarmee	worden	belangen,	
beginselen,	recht,	plicht	en	“de	ander”	als	belangrijkste	elementen	van	morele	vraagstukken	geïntroduceerd.	
Antwoorden	ontstaan	echter	pas	na	zorgvuldige	weging	ervan.	De	complexiteit	van	de	hedendaagse	
vraagstukken	binnen	de	zorg	vragen	om	een	aanvullende	deliberatieve	ethiek.	Ethische	experts,	professionals	
en	anderen	vormen	een	morele	onderzoeksgemeenschap..	Een	experimentele	moraal	kan	ontstaan	als	we	
onze	sociale	en	werk	omgeving	zo	inrichten	dat	deze	het	moreel	leren	toelaat.	Dat	kan	ons	helpen	antwoord	te	
geven	op	de	uitdagende	vraagstukken	waar	we	in	de	samenleving	en	de	beroepspraktijk	voor	staan.	
	
	
Ruud	Meij,	Peter	van	Hengel	
		
"Human	kind	in	the	twenty-first	century	needs	to	ask	itself	an	unprecedented	question:	what	are	we	going	to	do	
with	ourselves.	The	Universal	Declaration	of	Human	Rights	categorically	states	the	'right	to	life'	is	humanity's	
most	fundamental	value.	Since	death	clearly	violates	this	right,	death	is	a	crime	against	humanity,	and	we	
ought	to	wage	total	war	against	it."		
		
Yuval	Noah	Harari,	Homo	Deus,	p.	2,	21	
		
		
Waarom	mag	dat	niet,	papa?	Waarom	moet	dat	mama?	Dat	is	niet	eerlijk!	Onze	kinderen	weten	het	al.	Een	
moreel	oordeel	vraagt	om	rechtvaardiging.	Als	je	maar	genoeg	‘waarom’	vraagt,	komt	je	vanzelf	in	de	ethiek	
terecht.	Wie	zijn	leven	onder	het	ethisch	gezichtspunt	beziet,	beziet	het	onder	het	gezichtspunt	van	
gerechtigheid.	Als	je	op	deze	wijze	in	de	wereld	wil	staan,	maak	je	gebruik	van	een	taal	om	daar	uitdrukking	aan	
te	geven.	Je	steunt	op	een	bouwwerk	van	kennis,	waar	2500	jaar	aan	wordt	gesleuteld.	Een	bouwwerk	dat	in	
de	steigers	staat,	en	ook	niet	anders	kan	staan.	Ethiek	is	nooit	af.	De	vraag	van	onze	kinderen,	laat	ons	niet	los.	
In	dit	artikel	introduceren	we	enkele	bouwstenen	van	dit	morele	vocabulaire.	In	de	eerste	plaats	stellen	we	de	
meta-ethische	vraag	wat	het	betekent	om	de	wereld	vanuit	het	morele	gezichtspunt	ten	zien.	In	de	tweede	
plaats,	betreden	we	het	terrein	van	de	normatieve	ethiek,	wanneer	we	vragen	welke	ethische	theorieën	ons	
behulpzaam	kunnen	zijn	bij	het	zoeken	van	een	rechtvaardiging	van	ons	handelen	in	ons	dagelijks	leven	en	
werk.	In	de	derde	plaats	willen	we	laten	zien,	dat	de	normatieve	ethiek	de	laatste	halve	eeuw	ons	nogal	wat	
heeft	geleerd,	vooral	in	de	biomedische	ethiek.	Tot	slot	laten	we	zien	waarom	keuzes	moreel	complexer	zijn	

																																																								
1	In	samenspraak	met	Frans	Geraedts	en	Leonard	de	Jong	(Governance	&	Integrity)	en	met	dank	aan	Thomas	Kampen	en	
Sawitri	Saharso	(Universiteit	voor	Humanistiek).	
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geworden.	We	Introduceren	deliberatieve	ethiek	als	een	vorm	van	eigentijdse	morele	bezinning	die	recht	doet	
aan	deze	toegenomen	complexiteit,	helpt	onze	morele	verplichting	tegenover	cliënten	op	ons	te	nemen,	en	
een	weg	te	vinden	in	de	wereld	die	zonder	moreel	precedent	is.	
		
		
1.	Meta-ethiek:	over	het	morele	gezichtspunt	en	de	verplichting	aan	de	ander	
		
Morele	bezinning	begint	als	we	het	even	niet	weten,	zoals	in	het	geval	van	meneer	Jansen,	verderop	in	dit	
nummer.	‘Wat	moet	ik	doen?’,	vraagt	verzekeringsarts	Maarten	van	Herpen	zich	af.	Een	probleem	wordt	een	
moreel	vraagstuk	doordat	er	een	morele	vraag	aan	wordt	gesteld:	'wat	is	het	moreel	juiste	om	te	doen?'		
Als	we	onze	kinderen	zouden	vragen	hoe	ze	weten	of	wat	ze	doen	moreel	juist	is,	dan	zouden	ze	misschien	
zoiets	zeggen	als:	‘Als	je	wel	of	geen	straf	krijgt.	Of,	als	het	goed	voelt.	Of,	als	je	vrienden	het	ook	doen.	Of	-	als	
je	geluk	hebt	-	als	papa	en	mama	het	OK	vinden.’		Het	zijn	volgens	onze	kinderen	gevoelens	die	'zeggen'	of	een	
handeling	moreel	juist	is.	Het	zijn	ook	normen	en	waarden	die	het	verschil	maken,	een	antwoord	dat	we	ook	in	
de	hedendaagse	ethiek	terugvinden.	(Ten	Have	2009)	Het	zijn	deze	antwoorden	waarover	meta-ethici	zich	de	
eerste	helft	van	de	vorige	eeuw	het	hoofd	hebben	gebroken.	
	
‘Hoe	weet	je	dat	wat	je	doet	moreel	juist	is?,	is	een	kennis-vraag.	Meta-ethici	vroegen	zich	af	of	morele	kennis	
bestaat,	zoals	er	natuurwetenschappelijke	kennis	bestaat.	Wetenschappelijke	kennis	is	evidence	based,	en	
beschrijft	de	wereld	zoals	die	is.	Maar	een	moreel	oordeel	gaat	over	hoe	de	wereld	behoort	te	zijn.	
Wetenschappelijke	uitspraken	als	‘water	kookt	bij	10°	zijn	empirisch	toetsbaar.	Maar	voor	een	moreel	oordeel	
als	‘de	verzekeringsarts	behoort	zijn	cliënt	met	respect	te	behandelen’	is	dat	niet	het	geval.	Als	wetenschap	het	
model	van	rationele	en	betrouwbare	kennis	is,	dan	is	een	moreel-	of	waardeoordeel	cognitief	zinloos.	Sommige	
meta-ethici	concludeerden	dan	ook	dat	value	judgments	geen	aanspraak	maken	op	kennis	en	dus	niet	waar	of	
onwaar	kunnen	zijn.	Value	judgments	geven	uitdrukking	aan	persoonlijke	gevoelens	en	voorkeuren,	en	hun	
doel	is	anderen	daarvan	te	overtuigen.	(Stevenson	1944)		Over	de	juistheid	van	een	moreel	oordeel	kan	wel	
worden	wel	getwist,	maar	niet	redelijk	worden	beslist.		
Anderen	brachten	daar	tegen	in	dat	deze	conclusie	vreemd	is	aan	onze	alledaagse	morele	ervaring.	Als	we	ons	
in	een	morele	impasse	bevinden	zijn	wij	verbijsterd	door	de	morele	complexiteit	van	de	situatie.	Een	morele	
impasse	ontstaat,	omdat	morele	beginselen	waaraan	wij	ons	normaal	gesproken	gebonden	achten,	geen	
uitsluitsel	meer	geven,	of	elkaar	tegenspreken.	De	Britse	meta-ethicus	D.W.	Ross	duidt	dergelijke	beginselen	
als	prima	facie	verplichtingen.	(Ross	1930)	Het	zijn	verplichtingen	die	volgen	uit	de	relatie	met	de	ander,	die	op	
het	eerste	gezicht	-	prima	facie	-	voor	ons	gelden.	Ross	denkt	dan	aan	verplichtingen	als	‘een	ander	hoor	je	
geen	kwaad	te	doen’	of	‘iemand	in	nood	moet	je	helpen’.	Het	is	niet	alleen	het	prima	facie	karakter	dat	
wezenlijk	is,	maar	dat	we	deze	zelf-evidente	morele	intuïties	als	een	plicht	opvat.	We	zie	ze	als	een	verplichting	
aan	de	ander.		
Deze	omweg	stelt	onze	kinderen	misschien	toch	teleur.	Niettemin	heeft	zij	wel	enige	grond	onder	de	voeten	
gegeven.	Nadenken	over	ethiek	betekent	niet	nagaan	welke	gevoelens	ik	heb,	of	welke	waarden	of	normen	wij	
aanhangen	–	zoals	onze	kinderen	menen	-	maar	over	de	vraag	hoe	verplichtingen	tegenover	anderen	kunnen	
worden	nagekomen,	juist	waar	de	vanzelfsprekendheid	daarvan	in	het	geding	is.	Dat	is	ons	eerste	antwoord	
aan	onze	kinderen:	‘Waarom?	–	omdat	je	het	verplicht	bent	aan	de	ander.’	
		
		
2.	Normatieve	ethiek:	belangen	en	rechten	
		
Onze	kinderen	zullen	met	dat	antwoord	niet	echt	tevreden	zijn.	Zij	zullen	ons	onmiddellijk	lastig	vallen	met	de	
vraag	‘Wat	ben	ik	dan	verplicht	aan	de	ander?	Normatieve	ethische	theorieën	willen	een	antwoord	te	geven	op	
deze	vraag	‘Waarom	moet	dat	mama?'.	In	de	geschiedenis	van	de	moderne	ethiek	zijn	twee	klassieke	
normatief	ethische	theorieën	die	tot	op	de	dag	van	vandaag	richtinggevend.	De	eerste	is	de	
consequentalistische	of	gevolgenethiek,	in	het	bijzonder	in	zijn	utilitaristische	variant,	waar	aan	de	namen	van	
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Jeremy	Bentham	(1748-1832)	en	John	Stuart	Mill	(1806-1873)	zijn	verbonden.	De	tweede	is	de	deontologische	
of	plichtsethiek,	die	is	vereeuwigd	door	Immanuel	Kant	(1724-1804).	Bentham	en	Kant	geven	vorm	aan	ons	
vocabulaire	waarin	we	morele	vragen	verstaan	en	op	proberen	te	lossen.	
		
(1)	Gevolgenethiek	–	Voor	Bentham	(Bentham	1781)	moet	in	de	morele	beoordeling	van	een	handeling	het	
doel	en	de	gevolgen	voorop	staan.	Een	utilitaristische	gevolgenethiek	kijkt	naar	het	nut	of	de	opbrengst	van	
een	handeling,	met	het	oog	op	legitieme	belangen	van	alle	betrokkenen..		
Nu	zouden	we	kunnen	vermoeden	dat,	omdat	ieder	van	ons	belangen	heeft,	het	vermeerderen	van	het	
eigenbelang	het	enige	moreel	juiste	zal	zijn.	Maar	dit	is	niet	de	boodschap	van	het	utilitarisme	is.	Utilitarisme	
richt	zich	op	het	welzijn,	dat	voor	alle	betrokkenen	kan	worden	voortgebracht.	Het	nutsbeginsel	zegt	wat	we	bij	
een	keuze	altijd	het	maximale	evenwicht	van	positieve	of	negatieve	waarde	moeten	voortbrengen	voor	allen	
die	geraakt	worden	door	de	gevolgen	van	de	keuze.	Niet	het	eigen	belang,	maar	het	belang	van	allen	is	
maatgevend:	de	verplichting	om	voor	het	grootste	goed	voor	het	grootste	aantal	te	zorgen,	bepaald	vanuit	een	
onpartijdig	gezichtspunt,	dat	gewicht	geeft	aan	de	legitieme	belangen	van	iedere	partij	die	door	de	beslissing	
worden	geraakt.	Niet	het	ik,	maar	de	ander	maakt	het	verschil.	
		
(2)	Plichtsethiek	–	Volgens	Kant	moeten	we	de	morele	juistheid	van	een	leefregel	alleen	beoordelen	op	haar	
intentie,	en	niet	op	mogelijke	positieve	of	negatieve	gevolgen.	(Kant	1785)	Handelen	vanuit	plichtsbesef	houdt	
in	dat	we	worden	gemotiveerd	door	de	beginselen	die	zijn	uitgedacht	door	gebruik	te	maken	van	de	praktische	
rede.		
Deze	gedachte	hangt	nauw	samen	met	wat	Kant	onder	autonomie	en	vrijheid	verstaat.	Redelijkheid	stelt	
mensen	in	staat	om	de	macht	der	gewoonten	te	overwinnen,	door	zichzelf	de	wet	voor	te	schrijven.	Dit	op	
geleide	van	de	praktische	rede	opleggen	van	de	wet	aan	zichzelf,	noemt	Kant	autonomie.	Je	kunt	in	moreel	
opzicht	alleen	verantwoordelijk	zijn	voor	je	daden,	als	je	die	in	een	zekere	vrijheid	hebt	verricht.	Er	kan	alleen	
sprake	zijn	van	in	vrijheid	verrichte	daden	als	deze	gepaard	gaan	met	een	zeker	innerlijk	beraad.	Achting	voor	
redelijkheid,	vrijheid	en	autonomie	zijn	dus	verschillende	kanten	van	dezelfde	medaille.	Aan	een	mens	komt	
een	inherente	waardigheid	toe	die	onder	alle	omstandigheden	achting	verdient,	en	niet	tegen	iets	anders	
ingeruild	mag	worden.		
Verplichtende	beginselen	of	categorische	imperatieven	zijn	beginselen	die	omwille	van	zichzelf	worden	
gevolgd.	Zij	betreffen	rechten	van	personen	waaruit	verplichtingen	volgen	om	deze	rechten	te	eerbiedigen.	
Kant	zegt	het	zo:	'Behandel	een	medemens	nooit	alleen	als	middel,	maar	ook	als	doel	in	zichzelf.'		
	
	
	(3)	Een	vergelijking	–	De	nadruk	op	beginselen	maakt	de	Kantiaanse	ethiek	zo	anders	dan	de	gevolgenethiek.	
Als	we	gevolgenethisch	denken	hechten	we	minimaal	belang	aan	de	bedoeling	achter	de	daad,	zolang	de	daad	
maar	een	goed	resultaat	oplevert.	Denken	we	als	plichtsethicus	dan	vinden	we	de	bedoeling	doorslaggevend,	
en	zijn	de	gevolgen	van	iemands	handelingen	van	ondergeschikt	belang.	
In	het	utilitarisme	kan	de	berekening	van	'het	grootste	goed'	tot	gevolg	hebben,	dat	fundamentele	rechten	van	
een	persoon	met	het	oog	op	een	algemeen	belang	van	alle	anderen	wordt	opgegeven.	De	plichtsethiek	zet	
daarentegen	bepaalde	belangen	om	in	rechten,	die	moeten	gelden,	ongeacht	de	gevolgen.	Waar	aan	belangen	
in	meer	of	mindere	mate	tegemoet	kan	worden	gekomen,	scheppen	rechten	een	verplichting	om	deze	te	
respecteren.	Belangen	kunnen	worden	geschaad;	rechten	kunnen	worden	geschonden.	
		
(4)	Een	herijking	van	de	taal	van	de	moraal	-	Deze	verkenning	van	deze	klassieke	normatieve	ethische	theorieën	
hebben	ongemerkt	onze	morele	taal	veranderd.	De	gevolgenethiek	is	een	normatieve	ethiek	die	ons	
vocabulaire	van	waarden	en	normen	om	vormt	in	een	taal	waarin	het	gaat	om	het	al	dan	niet	tegemoet	komen	
aan	legitieme	belangen.	De	plichtsethiek	vormt	onze	taal	van	waarden	en	normen	om	in	een	taal	waarin	het	
gaat	om	het	eerbiedigen	van	gerechtvaardigde	verplichtingen	die	volgen	uit	rechten	van	personen.	Daarmee	
kunnen	onze	kinderen	een	beter	antwoord	geven	op	de	vraag	wat	we	dan	wel	verplicht	zijn	op	te	doen.	‘Je	
moet	voldoende	rekening	houden	met	de	rechten	en	belangen	van	alle	betrokkenen.’		
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3.	Wat	te	doen?	Normatieve	ethiek	als	leerproces	
	
We	kunnen	ethiek	ook	zien	als	moreel	leerproces.	De	biomedische	ethiek	is	een	indrukwekkend	voorbeeld	van	
dit	morele	leerproces.	Het	boek	Principles	of	biomedical	ethics	van	Beauchamp	&	Childress	is	een	sprekende	
illustratie	van	wat	een	praktijk	gerichte	normatieve	ethiek	vermag.	De	eerste	editie	van	Principles	of	biomedical	
ethics	verschijnt	in	1977.	In	2013	is	het	boek	aan	zijn	zevende	editie	toe.	In	1977	was	de	biomedische	ethiek	
volgens	Beauchamp	&	Childress	een	jong	veld.	Maar	in	de	afgelopen	veertig	jaar	hebben	zich	enorme	
veranderingen	in	het	biomedische	veld	afgespeeld.	Het	hart	van	Principles	vormen	de	vier	biomedische	
beginselen:	autonomie,	niet-schade,	weldoen	en	rechtvaardigheid,	die	we,	aangevuld	met	het	beginsel	van	
aandachtige	zorg,	hieronder	beknopt	bespreken.	De	beginselen	zijn	ook	voor	sociaal	geneeskundigen	relevant.	
Ze	vormen	een	kader	om	de	morele	uitgangspunten	van	het	beroep	van	bedrijfs-	en	verzekeringsarts	aan	te	
toetsen.	
		

(1)	Het	beginsel	van	autonomie	
	
Autonomie	van	personen	verdient	respect	en	bescherming	omdat	het	een	belangrijke	voorwaarde	van	
eigenwaarde	en	zelfrespect	is,	en	de	mogelijkheid	om	een	florerend	zelfstandig	leven	te	leiden.	Autonomie	
betekent,	aldus	Beauchamp	&	Childress,	de	regie	kunnen	voeren	over	het	persoonlijk	leven,	vrij	van	de	
tussenkomst	door	anderen.	(101)	Een		autonoom	individu	handelt	vrij	in	overeenstemming	met	een	
zelfgekozen	plan.	Alle	theorieën	over	autonomie	zien	twee	voorwaarden	als	wezenlijk	voor	autonomie:	vrijheid	
(onafhankelijk	van	controlerende	invloeden)	en	het	moeilijk	vertaalbare	agency	(het	vermogen	tot	intentioneel	
handelen).	(102)	Volgens	Beauchamp	&	Childress	handelen	personen	autonoom	die	(1)	intentioneel	handelen,	
(2)	hun	handelen	en	keuzes	begrijpen	en	(3)	handelen	zonder	dat	anderen	hun	handelen	controleren.	
Autonomie	schrijft	voor	dat	we	iemand	zoveel	mogelijk	in	staat	stellen	om	zelf	over	diens	toekomst	te	
beslissen.	
			
• Het	beginsel	van	niet-schaden		

	
Het	beginsel	om	geen	schade	toebrengen	is	een	prima	facie	verplichting	dat	een	rechtvaardiging	verlangt	van	
handelingen	die	schade	toebrengen	aan	anderen.	(153)	Het	beginsel	van	niet-schaden	schrijft	voor	om	af	te	
zien	om	leed	te	berokkenen	aan	anderen.	In	de	(sociaal)	geneeskundige	praktijk	is	competent	handelen	vaak	
niet	mogelijk	zonder	een	patiënt	of	cliënt	enige	vorm	van	leed	toe	te	brengen.	Een	schadelijke	handeling	hoeft	
lang	niet	altijd	verkeerd	of	ongerechtvaardigd	te	zijn.	(153)	Het	beginsel	van	niet-schaden	schrijft	dan	voor	de	
schade	te	rechtvaardigen	en	zo	gering	mogelijk	te	houden.	
		
• Het	beginsel	van	weldadigheid	

	
Biomedisch	handelen	verlangt	dat	een	bijdrage	geleverd	wordt	aan	het	welzijn	van	de	cliënt.	Dit	valt	onder	het	
beginsel	van	weldadigheid.	(202)	Het	verplicht	om	positieve	stappen	te	zetten	om	anderen	te	helpen.	Weldoen	
verlangt	dat	we	een	evenwicht	zoeken	tussen	voordelen,	risico's	en	kosten	om	te	zorgen	voor	het	over	het	
geheel	genomen	beste	resultaat	voor	de	betreffende	persoon.	Veel	handelen	dat	het	goede	doet,	wordt	
gedreven	door	een	ideaal,	maar	is	niet	verplicht.	(202)	Als	prima	facie	weldadigheidsverplichtingen	noemen	de	
auteurs:	(1)	het	beschermen	en	verdedigen	van	de	rechten	van	anderen;	(2)	het	voorkomen	dat	anderen	
schade	ondervinden;	(3)	Het	wegnemen	van	omstandigheden	die	schade	aan	anderen	kunnen	veroorzaken;	(4)	
het	helpen	van	personen	met	gebreken;	(5)	het	redden	van	personen	die	in	gevaar	verkeren.		
		
• Het	beginsel	van	rechtvaardigheid	
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Rechtvaardigheid	gaat	over	de	institutionele	inrichting	van	de	zorg	voor	de	huidige	generatie	en	de	volgenden,	
zodat	ieder	krijgt	wat	hem	of	haar	toekomt.	Rechtvaardigheid	is	het	vierde	biomedische	beginsel	van	
Beauchamp	&	Childress.	Beauchamp	&	Childress	bespreken	distributieve	rechtvaardigheid:	'de	billijke	en	
afgewogen	verdeling	van	voordelen	en	lasten,	bepaald	door	beginselen	die	ijkpunten	van	sociale	
samenwerking	vormen.'	(251)	Moderne	theorieën	van	rechtvaardigheid	gaan	over	gelijkheid	en	
gerechtvaardigde	ongelijkheid	bij	de	verdeling	van	primaire	goederen,	zoals	gezondheidszorg.		
Theorieën	van	rechtvaardigheid	willen	niet	alleen	laten	zien	hoe	een	rechtvaardige	samenleving	moet	worden	
ingericht,	maar	bieden	ook	een	moreel	kader	om	bestaande	instituties	kritisch	te	beoordelen.	
			
• Het	beginsel	van	aandachtige	zorg	

	
Deugdenethiek	–	Dit	laatste	beginsel	is	onze	toevoeging	aan	het	repertoire	van	Principles	of	biomedical	ethics,	
en	vindt	zijn	aanleiding	in	recente	ontwikkelingen	in	zorgethiek	(ethics	of	care).	Beauchamp	&	Childress	vatten	
zorgethiek	op	als	een	deugdenethiek	–	een	derde	klassieke	normatieve	ethiek.		
Anders	dan	in	geval	van	de	gevolgen	en	plichtsethiek	hebben	deugden	niet	betrekking	op	handelingen,	maar	
op	personen.	Een	deugd	is	een	karakterkenmerk	waardoor	je	‘deugt’	voor	iets,	en	op	degelijke	en	robuuste	
wijze	gepast	vorm	geeft	aan	een	relatie	met	relevante	anderen.	Het	is	het	samenspel	van	bekwaamheid,	kracht	
en	gemoed	die	een	deugd	maakt	tot	wat	hij	is.	Een	morele	deugd	is	een	kenmerk	van	een	karakter	dat	moreel	
waardevol	wordt	gevonden.	Iemand	die	een	deugd	bezit	wordt	daar	op	herkenbare	en	betrouwbare	wijze	door	
gevormd.	De	geneeskunde	kent	een	lange	traditie	van	het	cultiveren	van	deugden	die	bij	goede	zorg	horen.	
Beauchamp	&	Childress	noemen	zorgzaamheid,	medelijden,	oordeelskracht,	betrouwbaarheid,	integriteit,	en	
gewetensvolheid	als	deugden.	Waar	de	gevolgen-	plichtsethiek	de	morele	oordeelskracht	versterken,	
versterken	deugden	onze	morele	wilskracht.	
	
Het	beginsel	van	aandachtige	zorg	–	In	een	op	belangen,	rechten	en	verplichtingen	geïnspireerde	ethiek	
(Bentham,	Kant)	draait	het	om	individualiteit,	afstandelijkheid,	onpartijdigheid,	rationaliteit	en	gelijkheid.	
Schragende	termen	van	zorgethiek	zijn	daarentegen	nabijheid,	partijdigheid,	emotionaliteit,	
verantwoordelijkheid	en	ongelijkheid	in	de	zorgende	relatie	tussen	zorgverlener	en	patiënt	of	cliënt,	waarin	
opoffering,	inzet	en	betrokkenheid	een	cruciale	rol	spelen.	(Ten	Have	2009,	Tronto	1993)	Zorgethiek	vertrekt	
vanuit	de	fundamentele	kwetsbaarheid	en	afhankelijkheid	van	mensen.	Verantwoordelijke	zorg	betekent	de	
zorgrelatie	als	antwoord	op	de	behoeftige	medemens	vormgeven.	Het	geven	van	zorg	vraagt	om	de	solidaire	
erkenning,	gevoel	voor	intimiteit	en	aandacht	voor	de	noden	van	deze	zieke	of	behoeftige.	(Van	der	Kooij	
2014).	Erkenning	van	de	patiënt	in	diens	kwetsbaarheid,	afhankelijkheid,	lijden	en	soms	ontluistering:	daar	
moet	een	patiënt	op	kunnen	rekenen.	Dat	verlangt	van	de	arts,	verpleegkundige	of	bedrijfs-	of	verzekeringsarts	
dat	hij	of	zij	de	deugden	(be)oefent	die	de	morele	wilskracht,	die	horen	bij	aandachtige	zorg,	versterken.	
Daarom	spreken	we	hier	over	het	beginsel	van	aandachtige	zorg.	
	
Nu	we	onze	kinderen	hebben	uitgelegd	dat	het	morele	gezichtspunt	bestaat	in	het	recht	doen	aan	de	ander,	
dat	recht	doen	aan	de	ander	vraagt	om	voldoende	rekening	houden	met	rechten	en	belangen	van	
betrokkenen,	en	dat	we	een	lijst	hebben	gegeven	van	beginselen	die	in	het	sociaal	geneeskundige	beroep	
kunnen	gelden,	denken	we	wellicht	klaar	te	zijn.	Maar	niet	is	minder	waar.	Zij	brengen	de	wijsheid	van	de	
speelplaats	in	het	spel.	‘Natuurlijk,	dat	is	allemaal	erg	mooi.	Maar	op	de	speelplaats	spelen	deze	beginselen	
allemaal	tegelijk.	Wat	moeten	we	met	al	die	beginselen?’	Dat	brengt	ons	bij	de	hedendaagse	ethiek,	die	we	
hier	deliberatieve	ethiek	noemen.	
			
		
4.	De	explosie	van	rechten,	morele	impasse	en	deliberatieve	ethiek	
		
Een	explosie	van	rechten	–	Mensenrechten,	sociale	rechten,	vrouwenrechten,	kinderrechten,	cliëntenrechten,	
LGBTI-rechten,	dierenrechten…	De	twintigste	eeuw	is	ook	een	explosie	van	rechten.	Deze	vooruitgang	heeft	
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ook	een	keerzijde.	Hoe	meer	rechten	aan	'anderen'	worden	toegekend,	hoe	meer	rechten	kunnen	worden	
geschonden.	Dat	verklaart	het	morele	onbehagen	en	verontrusting	die	kenmerkend	is	voor	ons	huidig	
tijdsgewricht.	Onze	verplichtingen	ten	opzichte	van	elkaar	zijn	toegenomen,	en	het	is	niet	gemakkelijk	is	om	
alle	verplichtingen	voldoende	te	respecteren.	De	accumulatie	van	rechten	&	anderen	staat	voor	een	chronische	
toename	van	morele	complexiteit,	juist	in	publieke	dienstverlening.	Daardoor	verschuift	ook	de	aandacht	naar	
de	ethiek	van	oordelen.	Hoe	moreel	te	oordelen	dat	recht	doen	aan	concrete	‘anderen’,	bijvoorbeeld	in	de	
spreekkamer.	De	deliberatieve	ethiek	zoekt	daarop	een	antwoord.	
			
Ethiek	als	methode	–	In	deliberatieve	ethiek	komt	de	methodische	kant	van	normatieve	ethiek	aan	het	woord:	
de	wijze	hoe	we	vormgeven	aan	de	moreel-praktische	redelijkheid.	In	de	jaren	’80	dringt	steeds	meer	het	besef	
door	dat	grote	ethische	vragen	zoals	‘is	vrijwillige	dood	bij	een	voltooid	leven	geoorloofd’	niet	op	het	niveau	
van	de	beginselen	beslist	kunnen	worden.	Jonsen	en	Toulmin	spreken	zelfs	over	een	‘tirannie	van	beginselen’.	
(Jonsen,	Toulmin	1988)	Een	dergelijk	morele	oordeel	vraagt	om	een	intieme	bekendheid	met	de	bijzonderheid	
van	de	situatie	en	geschiedenis	van	morele	keuzes.	(Beauchamp	&	Childress	2013)	Daardoor	komt	aan	de	
methode	van	moreel	redeneren	en	onderzoek	een	centrale	plaats	toe.	
In	deliberatieve	ethiek	wordt	morele	bezinning	niet	opgevat	wordt	als	een	innerlijke	monoloog,	maar	als	een	
gemeenschappelijke	dialoog	van	personen	die	bij	het	vraagstuk	betrokken	zijn.	Een	prominente	variant	van	
deze	deliberatieve	ethiek	is	de	Diskurs-	of	dialogische	Ethik	van	Jürgen	Habermas	en	Karl-Otto	Apel.	In	een	
Diskurs	of	beraad	wordt	onderzocht	of	een	beginsel	of	bepaalde	handeling	gerechtvaardigd	of	moreel	juist	is.	
Het	is	de	kwaliteit	van	de	gevolgde	methode	van	beraad	die	beslist	of	de	uitkomst	van	het	beraad	navolging	
verdient.	
De	stap	van	monoloog	naar	dialoog	legt	de	weg	open	voor	morele	leerprocessen	in	alledaagse	en	professionele	
praktijken,	zoals	die	van	de	bedrijfs-	of	verzekeringsarts.	In	de	klassieke	opvatting	van	biomedische	ethiek	zijn	
ethische	experts	de	bron	van	specialistische	ethische	kennis.	Deliberatieve	ethiek	ziet	daarentegen	ieder	die	
levens-	en	beroepservaring	heeft	als	'expert'.	(Beauchamp,	Childress	2013)	Beslissend	is	dat	het	moreel	
onderzoek	niet	wordt	uitbesteed	aan	experts,	maar	de	professionele	praktijk	zelf	vruchtbaar	wordt	gemaakt	
voor	de	vorming	van	morele	kennis.	Deliberatieve	ethiek	vraagt	om	‘creating	a	community	of	moral	inquiry	in	a	
community	of	practice’	(Argyris,	Putnam,	Smith,	1985)	en	wijst	zo	de	weg	van	ethics	based	practice,	naar	
practice	based	ethics.		
	
		
	9.	Ars	inveniendi:	naar	een	experimentele	moraal	
		
“Op	de	wereld	is	veel	
Waar	je	verstand	bij	stilstaat	maar	
Niets	dat	meer		
Verbijstert	dan	de	mens.”	
		
Sophocles,	Antigone,	Tweede	Koor		
		
Al	ons	moreel	gemijmer	heeft	iets	tragisch:	het	komt	altijd	achteraf	en	te	laat.	De	ethiek	is	nooit	haar	tijd	
vooruit	geweest.	Voor	de	ethiek	was	dat	lange	tijd	geen	probleem.	Het	grondpatroon	van	de	natuur,	de	wereld	
en	de	mens	–	en	daarmee	ook	van	de	ethiek	–	was	dat	hij	onveranderlijk	was.	De	wereld	van	morgen	was	
dezelfde	als	die	van	gisteren.	Er	is	in	de	oude	wereld	geen	plaats	voor	groei	van	morele	kennis.		
Met	de	moderne	tijd	draait	dat	beeld	180°	om.	De	zekerheid	die	we	vandaag	hebben	is	dat	de	wereld	van	
morgen	anders	zal	zijn	dan	gisteren.	Human	re-engineering	en	human	bioenhancement	(Bess	2016;	Harari	
2015)	leidden	tot	verbijsterende	vergezichten	waarop	onze	morele	kennis	nauwelijks	is	voorbereid.	Dat	plaatst	
ons	voor	vragen	waar	zowel	wij,	als	onze	kinderen	het	vooralsnog	het	antwoord	schuldig	blijven.	
In	deze	wereld	kan	de	ethiek	niet	tevreden	zijn	met	het	nabootsen	van	gangbare	morele	kennis.	Wat	we	
dringend	nodig	hebben	is	een	morele	ars	inveniendi.	Een	experimentele	moraal	–	anderen	spreken	over	
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empirische	ethiek	(Musschenga	2005)	-	betekent	dat	morele	vragen	in	een	leerzame	ontmoeting	van	ethisch	
specialisten	en	beroepsbeoefenaren	worden	onderzocht,	verzameld	en	omgezet	in	morele	kennis.		
Het	begint	allemaal	met	het	toelaten	van	die	ene,	beslissende	vraag	van	onze	kinderen	‘Waarom	moet	dat	
mama?’	–	‘Wat	is	het	moreel	juiste	om	te	doen?’	Het	antwoord	aan	onze	kinderen	is	dat	het	niet	gaat	om	de	
wereld	waarin	je	leeft,	maar	om	de	wereld	waarin	je	wilt	leven	–	een	wereld	waarin	recht	wordt	gedaan	aan	de	
ander.	
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