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1. Inleiding 
 

Verpleegkundigen, en dus ook studenten verpleegkunde worden voortdurend met 

ethische dilemma‟s of vragen geconfronteerd. Hierbij hebben we het dan niet alleen 

over de grote ethische vraagstukken, zoals euthanasie, abortus etc. maar ook over kleine 

ethische beslissingen in de dagdagelijkse praktijk.  

In de zorg worden we immers voortdurend geconfronteerd met kwetsbare mensen, en 

komt de waardigheid van zorgvragers en zorggevers in het gedrang, zodoende zijn we 

als zorgverleners eigenlijk voortdurend bezig zijn met ethiek (Vanlaere en Gastmans, 

2007; Verkerk en Dijkstra, 2003). 

In een onderzoek van Lemonidou, Papathanassoglou, Giannakopoulou, Patiraki en 

Papadatou (2004) vermelden studenten verpleegkunde dat zij al vanaf de eerste 

verpleegstage geconfronteerd worden met de waarde van zorgen, ethiek, en de waarde 

van het leven zelf. Zij worden bij de start van de opleiding dus al geconfronteerd met de 

morele component van verpleegkunde (Nolan en Markert, 2002). 

Als verpleegkundigen, en studenten verpleegkunde is het echter niet eenvoudig om 

binnen de complexe realiteit van een ziekenhuis, een afdeling, een opleiding zicht te 

krijgen op het eigen morele kompas, trouw te blijven aan zichzelf, en toch te voldoen 

aan de rolverwachtingen van een verpleegkundige (Doane, Pauly, Brown en Mc 

Pherson , 2004). Het gaat erom dat studenten en/ of verpleegkundigen heel goed weten 

wat goede zorg is, maar ze voelen zich machteloos en gehinderd door de 

omstandigheden om goede zorg te geven. Het zijn deze moeilijke omstandigheden, die 

veel meer dan de ethische problemen waarmee verpleegkundigen geconfronteerd 

worden, een belangrijke oorzaak zijn van zogenaamde moral distress (Goethals, 

Gastmans en Dierckx de Casterlé, 2010; Range en Rotherham, 2010). 

De complexiteit van de dagdagelijkse verpleegkundige praktijk, en de druk van het 

geëvalueerd worden, kunnen er al snel voor zorgen dat studenten “ vergeten” wat goede 

zorg betekent, of dat ze zich focussen op de technische aspecten van de zorg, waarbij de 

mens achter de patiënt vergeten wordt. Dat voegt soms nog lijden aan lijden toe (van 

Heijst, p. 33, 2005; Baart en Grypdonck, p. 108, 2008).   

Belangrijk is dus dat studenten verpleegkunde leren stil te staan bij en na te denken over 

de zorg, de morele component van zorg, en het effect dat zij met hun zorgen hebben op 

de persoon die de zorgen ontvangt.  Maar ook over het effect dat de zorgvrager op hen, 
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als zorggever heeft. Studenten worden op stage geconfronteerd met goede, maar ook 

minder goede, of ronduit slechte voorbeelden van goede zorg. 

 sTimul is ontstaan vanuit het idee dat studenten de mogelijkheid moeten krijgen om 

zich te oefenen in goede zorg toedienen.  sTimul probeert met het creeëren van een 

labsituatie studenten hiertoe de mogelijkheid te bieden.  

sTimul is een “zorgethisch lab” dat zorgverleners de mogelijkheid biedt om zich 

gedurende 36 uur in de positie van zorgontvanger te verplaatsen, en studenten- 

zorgverleners de mogelijkheid geeft om in een team van studenten goede zorg te bieden 

aan deze simulant- zorgvragers. De studenten hebben hierbij de volledige vrijheid om 

zelf te bepalen wat voor hen belangrijk is, en hoe ze hun ideeën over goede zorg in de 

praktijk kunnen omzetten. 

sTimul is ondertussen al een aantal jaren actief. Een opdracht was dan ook om sTimul te 

evalueren.  En meer bepaald om na te gaan wat de ervaring in sTimul zou kunnen 

betekenen ten aanzien van het ethisch redeneren van de studenten. Een evaluatie van de 

zijde van de zorgontvangers werd uitgevoerd door andere onderzoekers.  

Dierckx de Casterlé ontwikkelde in 1993 een test die het ethisch redeneren en handelen 

van respondenten onderzoekt. In deze Ethical Behaviour Test worden respondenten 

voor verschillende dilemma‟s geplaatst. Dilemma‟s die ook in de dagdagelijkse zorg 

terug te vinden zijn. De respondenten worden bijvoorbeeld gevraagd of zij wisselligging 

zouden toepassen indien de patiënt dit weigert. Hierbij worden niet de beslissingen 

bestudeerd die respondenten nemen, maar de motieven die aan de basis van deze 

beslissingen nemen. Omdat de EBT de enige Nederlandstalige test is die ethisch 

redeneren onderzoekt, die daarenboven al veelvuldig werd toegepast bij 

verpleegkundigen en studenten verpleegkunde, werd ervoor gekozen deze test te 

gebruiken in het kader van dit onderzoek. 

De bedoeling van dit onderzoek was twee onderzoeksmethoden te combineren. 

Enerzijds metingen uit te voeren in een pre- posttestdesign met de EBT, om zowel op 

individueel als groepsniveau verschuivingen te kunnen vaststellen. Dit om na te gaan of 

de ervaring in sTimul een effect zou kunnen hebben op het niveau van ethisch 

redeneren.  

Daarnaast zouden ook kwalitatieve interviews gehouden worden waarin de invloed of 

het gebrek aan invloed van participatie in het ethisch labo bestudeerd zou kunnen 
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worden. Hiertoe zou er met de studenten zowel over hun ervaringen als over hun ethisch 

redeneren gesproken worden, zowel bij het invullen van de EBT, als in hun verdere 

stages.  

Dit laatste luik van het onderzoek kon echter geen doorgang vinden. Ondanks intensieve 

en herhaalde pogingen om studenten voor interviews te recruteren, werd slechts een 

student bereid gevonden om aan dit deel van het onderzoek deel te nemen. Dit is 

onvoldoende om op te nemen binnen deze masterproef. Omdat alleen het eerste luik van 

het onderzoek plaatsvond kan er wel over de (afwezigheid van) invloed van sTimul op 

het ethisch redeneren gerapporteerd worden,  maar kunnen hiervoor geen verklaringen 

worden aangedragen.  

In hoofdstuk twee van deze masterproef wordt eerst besproken wat sTimul is.  

Omdat zorgethiek tot de basisvisie van sTimul behoort wordt deze visie hier ook kort 

toegelicht. Tot slot van hoofdstuk twee wordt ook de Ethical Behaviour Test besproken.  

In hoofdstuk drie volgt een benadering vanuit de literatuur over de relatie tussen 

ervaring, ervaringsgericht leren en verpleegkundig ethisch redeneren en handelen. 

In hoofdstukken vier en vijf worden de probleem- en doelstellingen van deze 

masterproef aangegeven en de gebruikte onderzoeksmethode toegelicht, waarna in 

hoofdstuk zes de resultaten worden weergegeven, die in hoofdstuk zeven worden 

besproken. 
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2. Achtergrond bij de studie 

 

2.1 sTimul: een zorg-ethisch lab 

 

De vzw sTimul is een West- Vlaamse organisatie die zich op de kaart zet als 

zorgethisch lab.  

Leren in sTimul is ervaringsgericht, leren door het zelf te ondervinden. Om dit 

ervaringsgericht leren mogelijk te maken, werd in sTimul een kleine afdeling van een 

woon- en zorgcentrum nagebouwd, met alle noodzakelijke voorzieningen. Op deze 

afdeling kunnen maximaal 9 simulant- zorgontvangers
1
 verblijven. De term zorg-

ethisch lab werd zeer bewust gekozen. Er is sprake van een laboratorium. Omdat de 

deelnemers aan een inleefsessie niet echt zorgbehoevend zijn, en men dus kan 

experimenteren met de toegediende zorg. Iets wat in een reële zorgsituatie ethisch niet 

te verantwoorden is. Beperkingen die de praktijk studenten oplegt vallen weg. Vanuit de 

zorgethiek is men overtuigd dat zorgverleners leren ethisch te reflecteren en te handelen 

door het te doen. sTimul biedt hiertoe de mogelijkheid (Van Laere, Timmerman, 

Stevens en Gastmans, 2012).   

Omdat het doel van sTimul zich op het ontwikkelen van ethische competenties in het 

ontvangen en toedienen van zorg richt, en niet op het ontwikkelen van technische 

vaardigheden werd voor de benaming zorg- ethisch lab gekozen. Hiermee verwijst men  

eveneens naar de zorgethiek, die het uitgangspunt vormt van sTimul. Aanhangers van 

de zorgethiek gaan uit van een ethiek van de dagelijkse zorg. Een ethiek die uitgaat van 

de ervaring en beleving van menselijkheid en menswaardigheid, eerder dan van 

abstracte principes. Vanuit onderzoek dat gebeurde bij zorgontvangers werd vastgesteld 

dat negatieve zorgervaringen tijdens de inleefsessie ertoe leiden dat mensen sterk 

aanvoelen wat goede zorg is. Om dit aanvoelen om te zetten in effectief ethisch 

handelen is het echter nodig om ethisch te reflecteren over de ervaring. Hiertoe wordt  

stilgestaan bij de eigen morele waarden, de invloed van de ervaring op deze waarden, en 

wat dit kan betekenen voor hun zorgpraktijken (Vanlaere et al., 2012). 

                                                
1 Een simulant- zorgontvanger is iemand die beroepsmatig als zorggever werkt, en in sTimul een 

inleefsessie meemaakt als zorgontvanger. 
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Bij het voorstellen van de doelen aan de participanten wordt aangegeven dat het ervaren 

van zorg hier zeer belangrijk is, dat simulant- zorgontvangers ervaren hoe het is om als 

oudere met een beperking door het leven te gaan, om zorg te ontvangen. Voor de 

simulant- zorggevers
2
 ligt de focus op het geven van zorg. Welke keuzes maakt men? 

Hoe ontmoet men de zorgontvangers, en gaat men met hen een relatie aan? 

Twee maal per week worden inleefsessies georganiseerd, waaraan mensen uit de 

zorgsector en studenten verpleegkunde, of een ander zorgberoep deelnemen. 

Een inleefsessie duurt twee dagen en een nacht. Beide groepen deelnemers worden 

inhoudelijk op de inleefsessie voorbereid. Voor, tijdens en na de inleefsessie wordt er 

aan de participanten gevraagd om voor zichzelf een aantal reflecties neer te schrijven.   

De simulant- zorgontvangers stellen voor zichzelf een profiel op, waarbij zij een 

bepaalde beperking hebben, en van zorg afhankelijk zijn. De simulant- zorggevers 

organiseren als team de afdeling, en dit zonder tussenkomst van gediplomeerde 

zorgverleners. Zij bepalen zelf welke zorg ze willen geven, op welke manier etc. De 

studenten hebben de beschikking over alle zaken die ook op een verpleegafdeling 

aanwezig zijn, maar worden daarnaast niet gehinderd door personeelstekort etc., 

waardoor zij echt wel goede zorg kunnen geven (Vanlaere, Coucke en Gastmans, 2010). 

De inleefsessie start met de opvang van beide groepen apart door educatieve 

medewerkers van sTimul; hierbij worden nog eens de doelen van de inleefsessie 

overlopen en worden praktische afspraken gemaakt en uitleg gegeven. Gedurende de 

inleefstage zijn er docenten aanwezig, doch deze interveniëren niet, en zijn slechts op de 

achtergrond aanwezig. 

Hieropvolgend stellen beide groepen zich aan mekaar voor vanuit hun rol tijdens de 

inleefsessie. De simulant- zorgvragers worden naar hun kamer begeleid, en krijgen de 

tijd om zich op hun kamer te installeren. Ondertussen overleggen de simulant- 

zorggevers over hun werk- en zorgorganisatie, en stellen ze de zorgontvangers en hun 

zorgwensen voor in groep.  

Vanaf dan start de inleefsessie en blijft iedereen in zijn rol tot de volgende middag. (er 

is een korte adempauze van een uur voorzien op de eerste avond, voorts wordt er 

verwacht dat eenieder in zijn rol blijft) 

                                                
2 Een simulant- zorggever is een student in een zorgberoep, die zorg toedient aan de simulant- 

zorgvragers in sTimul tijdens een inleefsessie. 
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Na het middageten op de tweede dag verlaat eenieder zijn rol, en wordt er gevraagd om 

individueel de voorziene reflectie te doen. Alle deelnemers aan de inleefsessies krijgen 

hiertoe een vragenlijst aangereikt waarbij hen wordt gevraagd de situaties te beschrijven 

die hen zijn bijgebleven, en te analyseren welke gevoelens, gedachten etc. zij hadden bij 

deze situaties. 

Hierna worden de studenten en de professionelen elk in hun eigen groep uitgenodigd 

om hun ervaringen te delen, en hierover te reflecteren. Hierbij maakt men gebruik van 

de Socratische methodiek. Dit wil zeggen dat men deelnemers door middel van 

vraagstelling aanmoedigt om verder na te denken over hun ervaringen, de verschillende 

perspectieven in de ervaring te bekijken,  en vanuit de ervaring de ideeën over goede 

zorg helder te krijgen. Hierbij is de rol van de groep als medevraagsteller ook 

belangrijk. Na anderhalf uur komen beide groepen samen om ervaringen te delen, wat 

belangrijk is omdat hierbij de verschillende perspectieven van de ervaringen goed 

kunnen belicht worden (Allmark, 2005; Verkerk, Lindemann, Maeckerlberghe, 

Feenstra, Hartoungh en de Bree, 2004; Stevens, 2009). 

Na het afronden van deze bespreking wordt de inleefsessie afgesloten, doch studenten 

zetten hun reflectiewerk verder op school, en professionelen komen twee maand later 

nog eens terug naar sTimul voor een reflectienamiddag. 

Deze methodiek is in de loop van de tijd aan de hand van evaluaties al wat aangepast en 

verfijnd.  
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2.2 Een visie op verpleegkundige zorg 

Achtereenvolgens wordt hier besproken wat zorgethiek is, op welke mensvisie dit kan 

gebaseerd zijn, en wat goede zorg vanuit voornoemde visies kan zijn. Zorgethiek 

ontstond aanvankelijk vanuit een sterke kritiek op het masculiene 

rechtvaardigheidsdenken, vanuit een feministische moraal, en stelde rechtvaardigheid en 

zorg tegenover elkaar. Men was aanhanger van de zorgstroming, of van de 

rechtvaardigheidsstroming. Tronto ontkrachtte deze tegenstelling echter door te stellen 

dat de morele afgrenzingen van rechtvaardigheid en zorg binnen de publieke en private 

ruimte herbekeken moesten worden, en dat zorg in alle domeinen een betekenisvolle 

factor moest worden. Hierop volgden andere denkers en ontpopte zorgethiek zich tot 

een waaier van aanverwante denkers (van Heijst, 2008). Aangezien het hier niet de 

bedoeling is om een volledig overzicht te bieden van de verschillende stromingen 

binnen zorgethiek, hebben we ervoor gekozen ons te beperken tot die visie die in 

sTimul gehanteerd wordt.  

 

 

2.2.1 Zorgethiek 

Waar andere ethische stromingen bepalen wat goede zorg is en ethische dilemma‟s 

benaderen aan de hand van bepaalde regels en principes, staat  in de zorgethiek  de 

vraag centraal hoe men het gezamenlijke leven zo goed mogelijk in stand kan houden.  

In de zorgethiek kijkt men naar de context waarbinnen de zorg zich afspeelt en staan de 

relaties centraal bij het bekijken van de zorg. Relationele verbondenheid is het 

uitgangspunt van de zorgethiek (Verkerk en Dijkstra, 2003).  De mens wordt bekeken 

als een fundamenteel kwetsbaar wezen, die aangewezen is op zijn medemensen. 

Zorggever en –ontvanger hebben elkaar nodig om tot een menselijke relatie te komen. 

Om als verpleegkundige zorgzaam te kunnen omgaan met de kwetsbaarheden van 

zorgvragers en zichzelf, is het in de eerste plaats belangrijk hiervoor 

verantwoordelijkheid te nemen (Vanlaere en Gastmans, 2010; van Heijst, 2005; 

Widdershoven, 2000). Goede zorg heeft vanuit de zorgethiek niet alleen te maken met 

het nemen van grote beslissingen, maar evenzeer, of nog meer met talrijke kleine 
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beslissingen, en een aandachtige manier van kijken naar mensen (Vanlaere en 

Gastmans, 2010; Widdershoven, 2000).  

Vanuit de zorgethiek heeft men kritiek op de wijze waarop Kohlberg naar de morele 

ontwikkeling kijkt en het grote belang dat hij hecht aan het algemene begrip van 

rechtvaardigheid. (zie ook 2.3.1) Voor sommige zorgethici staan de begrippen 

rechtvaardigheid en zorg lijnrecht tegenover elkaar, doch anderen pleiten voor een kijk 

op rechtvaardigheid die uitgaat van concrete betrokkenheid in een gedeelde sociale 

wereld in de plaats van rechtvaardigheid die uitgaat van individualiteit en 

afstandelijkheid (Widdershoven, 2000). 

Aangezien zorg een centraal concept is binnen de zorgethiek wordt hierop verder 

ingegaan, doch niet zonder eerst kort stil te staan bij de mensvisie die aan de grondslag 

van de zorgethiek ligt.  

 

2.2.2 Een relationele mensvisie 

 

Een relationele mensvisie vormt de basis van de zorgethiek. Volgens Vanlaere en 

Gastmans (2010) zou een mogelijke referentie voor deze mensvisie het Leuvens 

personalisme kunnen zijn, weliswaar met een herijking door Joseph Sellings. Vanuit 

deze mensvisie bestaat de menselijke persoon uit acht blijvende dimensies. De twee 

eerste dimensies bestaan eruit dat een mens alleen zichzelf kan zijn in relatie tot een 

ander, en deel uitmaakt van een groter sociaal geheel. Als derde is een persoon ook een 

subject, iemand die zelf verantwoordelijkheid kan opnemen, en de vrijheid heeft om 

eigen keuzes te bepalen. Een subject weliswaar dat steeds verbonden is aan zijn 

lichaam, of zelfs zijn lichaam is. Vanuit deze lichamelijkheid vloeit voort dat mensen 

materiële behoeften hebben. (vierde en vijfde dimensie) Maar eveneens zijn wij als 

mensen op zoek naar zingeving aan/ in ons leven. De zesde dimensie is dan ook dat de 

persoon in relatie tot het transcendente staat. En doorlopen wij in ons leven 

verschillende fasen, fasen die voor veel mensen gelijk zijn, maar toch ook verschillend. 

Met andere woorden de persoon is een historisch wezen. (zevende dimensie) Dit leidt 

ons tot de laatste dimensie van de menselijke persoon. Als mens zijn wij allen 

fundamenteel gelijk omdat we mens zijn, maar tevens uniek, omdat we allen 

verschillend zijn. Voorop in deze visie staat echter de relationele verbondenheid. Ieder 
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mens bouwt gedurende zijn leven verschillende relaties uit waardoorheen hij zich 

ontwikkelt, vanuit zorgethiek wordt benadrukt dat zorgrelaties de meest fundamentele 

zijn in een mens zijn leven (Vanlaere en Gastmans, 2010, p. 137- 140; Vanlaere et al., 

2012). 

 

 2.2.3 Goede zorg? 

 

Vanuit de zorgethiek bestaat er  niet één invulling van goede zorg die als “juist” 

beschouwd wordt, maar poogt men eerder de verschillende dimensies van zorg te 

beschrijven. Zorg is een dusdanig complex begrip dat het niet te beschouwen is als een 

optelsom van verschillende elementen die aanwezig moeten zijn om over goede zorg te 

kunnen spreken. Maar zorg kan alleen begrepen worden indien alle elementen samen, in 

interactie met elkaar beschouwd worden (Gastmans en Vanlaere, 2008). Zo 

onderscheidt Tronto (1993, in Widdershoven, 2000 en Gastmans, 2006) vier fasen van 

zorg. In de eerste fase herkent men iemand als zorgbehoeftig, en maakt men zich zorgen 

over deze persoon en/ of situatie. Om deze behoefte te kunnen herkennen is een zekere 

aandacht en gevoeligheid vereist.  

In de tweede fase neemt men de verantwoordelijkheid voor zorg voor de ander op zich. 

Men gaat zoeken naar manieren om de levensomstandigheden te verbeteren 

bijvoorbeeld. In de derde fase gaat men deze zorg effectief zelf geven, hiervoor hebben 

we dan voldoende competentie nodig. In de vierde fase ontvangt de zorgvrager de zorg, 

en laat hij ook duidelijk blijken aan de zorggever wat deze zorg voor hem betekent.  Het 

ligt voor de hand dat deze fasen in de praktijk niet van elkaar te scheiden zijn, maar 

evenzeer dat een zorgproces slechts compleet is indien alle fasen doorlopen zijn. We 

kunnen denken als verpleegkundige dat we hebben opgemerkt dat de zorgvrager een 

nood had, dat we onze verantwoordelijkheid dus genomen hebben en goede zorg 

gegeven hebben. We hebben echter de feedback van de patiënt nodig om te weten of  

we het wel juist hebben opgemerkt, en dat hij daarenboven onze acties als goede zorg 

gepercipieerd heeft. We zouden kunnen stellen dat zorg pas zorg is, indien deze ook zo 

ervaren wordt.  

Zorg kan ook als een deugd beschouwd worden (Gastmans, 2006; Baart en Grypdonck, 

2008, p. 108). Zorg als deugd bestaat uit cognitieve, affectieve en motivationele 
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componenten. Om goed te kunnen zorgen moeten we als verpleegkundige over de 

nodige kennis beschikken, en deze kennis in de praktijk kunnen toepassen ( cognitief). 

Daarnaast moeten we ons ook emotioneel geraakt voelen door wat de patiënt overkomt, 

en moeten we gemotiveerd zijn om de ander te helpen. Op die manier kan zorg als een 

deugd gezien worden (van Hooft, 1999 in Gastmans, 2006).  

Vanuit de zorgethiek gaat men er bovendien van uit dat zorggevers op hun morele 

intuïtie vertrouwen bij het geven van zorg. Een morele intuïtie die gevormd wordt 

tijdens de praktijk. Het is door het geven van zorg dat men ervaart wat goede zorg is      

(Gastmans, 2006). Dit wordt ook zo bekeken in het onderzoek van sTimul, waar men 

vaststelde dat contrastervaringen ertoe leiden dat de morele intuïtie van mensen 

vergroot, doch zonder reflectie over deze ervaringen blijft het hier ook bij. Om tot 

ethisch handelen te komen is het nodig dat er over de ervaring wordt gereflecteerd  

(Vanlaere et al., 2012). Het is dus niet alleen de morele intuïtie, maar ook de reflectie 

tijdens de zorgsituatie, waarbij men in dialoog gaat met alle betrokkenen in de 

zorgsituatie die de verpleegkundige helpt te bepalen wat in deze situatie goede zorg zou 

zijn (Verkerk et al., 2004). Om tot deze reflectie te komen is het nodig dat 

verpleegkundigen kunnen nadenken over de ethische aspecten van de zorg, dat zij 

kunnen identificeren wat moreel relevant is, daaropvolgend kunnen bepalen wat goede 

zorg is, en hier ook over kunnen praten met anderen (Verkerk et al.,  2004). 

Om te kunnen zien wat moreel relevant is in een gegeven situatie is het belangrijk dat de 

verpleegkundige empathie ervaart binnen haar relatie met de zorgontvanger. Het 

ervaren van emoties, het zich kunnen inleven in de ander,  is een onderdeel van 

empathie (Reynolds, Scott, Austin, 2000). Damasio (1996, in Reynolds et al., 2000) 

beweert dat het ervaren van emoties ons helpt signalen te geven aan anderen die kunnen 

helpen om keuzes te maken, en dat emoties dus dienen als interne gids. Met andere 

woorden, volgens Vanlaere en Gastmans (2010) is het omdat de verpleegkundige 

empathie ervaart ten aanzien van de patiënt dat zij en de patiënt, zijn familie en andere 

behandelaars samen tot een beter begrip van de zorgsituatie kunnen komen, waardoor 

het ook eenvoudiger wordt om te beslissen wat nu de aangewezen, “goede” handelwijze 

is. Zo zijn het bijvoorbeeld vaak verpleegkundigen die vanuit hun dagelijkse contacten 

en grote betrokkenheid aangeven dat een bepaalde situatie voor de zorgontvanger niet 
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langer houdbaar is, niet meer menswaardig is, en dat er overleg nodig is betreffende de 

nodige behandeling. 

Zorg ontstaat wanneer mensen met elkaar in interactie gaan, en is dan ook bij uitstek 

een relationeel gegeven. De zorgontvanger is afhankelijk van de zorggever om hem te 

helpen bij zijn zelfzorg, en bij te staan in zijn gekwetstheid. Doch evenzeer heeft de 

zorggever de zorgontvanger nodig om zorg te ontvangen (Verkerk et al., 2004; van 

Heijst, 2005). Of zoals Gastmans en Vanlaere  (2008, p. 16) verwoorden:” Uit het 

ontvangen van zorg komt een geven voort.”  

Besluitend kunnen we zeggen dat goede zorg die zorg is die aandacht heeft voor de 

volledige persoon, waarbij we de persoon situeren binnen zijn context van relaties en 

zijn lichaam. Een lichaam, dat vaak gekwetst is, en net daardoor ons zo raakt. Zoals 

beginnende studenten verpleegkunde al blijken te weten: goede zorg is die zorg die de 

waardigheid van de persoon in al zijn dimensies bevordert (Nolan en Markert, 2002; 

Lemonidou et al., 2007; Vanlaere et al., 2010). 

 

2.3 Ethical Behaviour Test
3
  

 

In 1993 ontwikkelde Dierckx de Casterlé in het kader van haar proefschrift  “De 

bijdrage van de opleiding in de ontwikkeling van het ethisch handelen van studenten 

verpleegkunde” de Ethical Behaviour Test, EBT, een betrouwbare, gevalideerde test die  

het ethische gedrag meet van verpleegkundigen aan de hand van vijf verschillende 

dilemma‟s. Ethisch gedrag wordt door Dierckx de Casterlé, Grypdonck, Vuylsteke- 

Wauters, Janssen (1997a, p.16) omschreven als “ het gedrag van verpleegkundigen dat 

gebaseerd is op hun eigen beslissingen, hun persoonlijke waarde- oordelen en hun 

betrokkenheid om het welzijn van de patiënt te promoten”     

In deze definitie zitten twee componenten van ethisch gedrag: ethisch redeneren en de 

daarbij behorende beslissingen, en de toepassing van ethische beslissingen.  

Op die manier verwijst ethisch gedrag naar de relatie tussen het ethisch redeneren en het 

effectieve gedrag dat men stelt.  

                                                
3 Copyright Bernadette Dierckx de Casterlé 1993 
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2.3.1 Theorie van Kohlberg 

 

De EBT is grotendeels gebaseerd op Kohlbergs theorie betreffende morele 

ontwikkeling. Kohlberg onderscheidt drie niveaus in de morele ontwikkeling: het 

preconventionele, conventionele en postconventionele niveau. Elk niveau bestaat ook 

nog eens uit twee stadia: waarbij de tweede fase een verdieping en verfijning van de 

denkpatronen van de voorgaande fase weergeeft. Op die manier ontstaan er zes stadia.  

Op het preconventionele niveau (fase een en twee) laten mensen zich bij hun morele 

beslissingen vooral leiden door de mogelijke consequenties die ze zelf zouden ervaren. 

Met andere woorden; men neemt een beslissing waarbij men straf probeert te vermijden, 

en beloning probeert te krijgen. In fase een probeert men vooral straffen te vermijden, in 

fase twee zoekt men vooral bevrediging van de eigen behoeften. Een student 

verpleegkunde die zich in fase 1 bevindt zal bijvoorbeeld haar patiënt goed verzorgen, 

omdat zij weet dat haar stagementor dit zal controleren, en zij slechte punten krijgt 

indien de verzorging niet goed was. Bevindt deze zelfde student zich in fase twee dan 

zal zij haar patiënt goed verzorgen omdat zij weet dat haar stagementor haar zal belonen 

met goede feedback, en dus goede punten. 

Mensen die zich op het conventionele niveau (fase drie en vier) van moreel redeneren 

bevinden zijn niet meer op zichzelf gefocust, maar laten zich bij hun morele 

beslissingen leiden door hun relatie met anderen. Ze gaan beslissingen nemen om 

geapprecieerd te worden door anderen, of ze gaan de regels en afspraken volgen die in 

hun team overeengekomen zijn.  Mensen die op een conventioneel niveau  moreel 

redeneren zijn in de regel loyaal en conformistisch. In fase drie wil men dan vooral door 

anderen geapprecieerd worden, gaat men beslissingen nemen in functie van wederzijds 

respect, in fase vier gaat men bij morele beslissingen al rekening houden met de ganse 

maatschappij en wil men gehoorzamen en zich houden aan de voorziene regels, wetten 

en normen binnen deze maatschappij.  

Verpleegkundigen die zich op het postconventionele niveau van moreel redeneren 

bevinden kunnen op een autonome manier een ethische beslissing nemen. Zij weten wat 

ze goed vinden, en kunnen dit afwegen tegen de geldende normen en wetten, in functie 

van het welzijn van hun patiënt. In fase 5 wordt het wettelijk kader met rationele 

overwegingen uitgebreid. In fase 6 worden hieraan nog abstracte ethische principes ten 
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aanzien van universaliteit en logisch denken toegevoegd. Iemand die zich qua morele 

ontwikkeling op fase 5 bevindt zal bijvoorbeeld beslissen om een patiënte wisselligging 

toe te dienen omdat dit zo in groep is overeengekomen, maar zal dit alleen doen indien 

zij dit zelf ook de beste aanpak vindt. Bevindt deze zelfde verpleegkundige zich in fase 

6 dan zal zij bij een morele beslissing vooral haar eigen geweten laten doorwegen. Ook 

zal zou zij alleen staan in het idee dat wisselligging niet verantwoord is, dan nog zou zij 

ervoor gaan vanuit een innerlijk gevoel van rechtvaardigheid (Dierckx de Casterlé, 

1993; Dierckx de Casterlé et al., 1997a, Dierckx de Casterlé, Roelens, Gastmans, 1998; 

Ritzen, 2009). 

De EBT maakt gebruik van een aangepaste versie van Kohlbergs theorie. Daar 

Kohlbergs theorie moraliteit vooral in termen van rechtvaardigheid ziet, en dit 

onvoldoende is om de complexiteit van het verpleegkundig werk te vatten, werd hieraan 

een zorgperspectief toegevoegd. Verpleegkundigen baseren zich voor hun ethische 

inschattingen namelijk vaak op de relatie die ze hebben met een patiënt, in de context 

waarin ze zich met de patiënt bevinden, een meer relationeel ethisch concept was dan 

ook nodig (Dierckx de Casterlé, 1993; Dierckx de Casterlé et al. 1997a, 1998; Dierckx 

de Casterlé, Grypdonck, Vuylsteke- Wauters, 1997b; Dierckx de Casterlé, Grypdonck, 

Cannaerts, Steeman, 2004).  Deze wijziging werd vooral aangebracht in de 

postconventionele fases en richt zich op de toewijding van verpleegkundigen aan het 

welzijn van hun patiënten. Hierbij werd patiëntenwelzijn net als rechtvaardigheid en 

andere principes als een fundamenteel beslissingscriterium bij ethische beslissingen 

beschouwd (Dierckx de Casterlé et al.,1998; Dierckx de Casterlé, Izumi, Godfrey en 

Denhaerynck, 2008). Zodoende is er ook gevolg gegeven aan de kritiek van de 

feministische zorgethici zoals Gilligan, en werd  er een connectie gemaakt tussen 

Kohlbergs ethische ontwikkelingstheorie en de zorgethiek (Dierckx de Casterlé, 1993). 

 

2.3.2 Beschrijving van de EBT (zie ook bijlagen een, twee en drie) 

 

Bij de EBT krijgt de respondent vijf verschillende dilemma‟s voorgelegd. Deze vijf 

dilemma‟s gaan over ethische vragen waarmee verpleegkundigen dagelijks kunnen 

geconfronteerd worden. 
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Bij het nader bekijken van de verschillende dilemma‟s kan men deze in drie 

verschillende groepen indelen: de eerste soort dilemma‟s confronteert de 

verpleegkundige met een conflict tussen organisatorische problemen en een 

persoonlijke vraag van de patiënt.  De tweede soort gaat over een conflict tussen 

persoonlijke vragen van de patiënt en organisatorische en/ of professionele 

doelstellingen. De derde soort van dilemma gaat over een reëel ethisch dilemma: een 

conflict tussen de persoonlijke vraag van twee personen.  

De respondenten krijgen twee mogelijkheden voorgelegd om met deze dilemma‟s om te 

gaan, en moeten hiertussen kiezen. (A of B) De keuze voor A of B heeft geen invloed 

op de score.  Hierna wordt de respondenten gevraagd om vijf argumenten te 

rangschikken naar de mate waarin ze een rol speelden in hun keuze voor A of B. Elk 

van de voorgestelde argumenten staat voor een fase in het model van Kohlberg, gaande 

van fase twee tot en met zes.  

Op deze manier krijgen we inzicht in het voorkeurspatroon van de respondent ten 

aanzien van de verschillende morele redeneerfasen.  

De derde vraag gaat na in welke mate respondenten door situationele druk beïnvloed 

kunnen worden bij hun beslissing. Er worden vijf situaties beschreven die het uitvoeren 

van de ethische beslissing moeilijker kunnen maken. De schetsen van vier van de vijf 

situaties bevatten elementen van de eerste vier stadia van Kohlbergs model. De vijfde 

situatieschets omvat vooral praktische argumenten, zoals gebrek aan tijd, middelen en 

personeel.    

Vraag vier laat ons zien hoe de dilemma‟s en de daaraan verbonden acties door de 

respondenten gepercipieerd worden. In welke mate voelt iemand zich betrokken bij het 

onderwerp van het ethisch conflict, en in welke mate voelt hij zich capabel om hiermee 

om te gaan? De opbouw van vraag vier werd grotendeels geïnspireerd door Janssens 

theorie over studeren en doceren. Vraag vier omvat 11 uitspraken waarmee de 

respondent zich in meerdere of mindere mate akkoord moet verklaren. Deze vragen 

gaan over de persoon zelf van de  respondent, het ethisch conflict waarmee hij 

geconfronteerd wordt, en de situatie waarin dit gebeurt (Dierckx de Casterlé et al, 1993, 

1997a, 1997b, 2004). 

In de rapportage van de scores maakt men gebruik van de totaalscores met en zonder de 

score voor dilemma vier. Dit heeft te maken met het feit dat uit onderzoek bleek dat de 
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scores voor dilemma vier inconsistent waren met de scores voor de andere dilemma‟s. 

Verondersteld wordt dat dit te maken heeft met de aard van het conflict in dilemma vier. 

In dilemma vier gaat het over de moeilijkste aard van ethisch conflict, een conflict 

tussen twee persoonlijke vragen (patiënt en familie), waarvan de aanpak een meer 

genuanceerd ethisch denken op langere termijn vergt (Dierckx de Casterlé, 1993 ; 

Dierckx de Casterlé et al., 1997). 

Ondertussen is deze test al in het Duits, Engels, Frans en Japans vertaald, en in 

verschillende landen en onderzoeken gebruikt (Dierckx de Casterlé et al., 2008). 
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3. Ervaringsgericht leren en ethiek: benadering vanuit de literatuur 
 

Omdat leren in sTimul gebaseerd is op het leren uit ervaring leek het waardevol de 

literatuur in functie hiervan na te kijken. Het doel van deze literatuurstudie is dan ook 

nagaan op welke manier ervaringsgericht leren en ethiek in verpleegkunde 

samenhangen. Eerst wordt stilgestaan bij de ethische praktijk van verpleegkundigen en 

bij een aantal omschrijvingen die hierbij belangrijk zijn. Omdat ethische kennis een van 

de componenten is van de kennis die verpleegkundigen gebruiken en nodig hebben in 

de praktijk, wordt stilgestaan bij wat verpleegkundige kennis is. Omdat verschillende 

auteurs over betrokkenheid en empathie spreken in verband met de ontwikkeling van 

ethische vaardigheden wordt dit ook nader bekeken. Vervolgens wordt uitgelegd wat 

ervaringsgericht of experiënteel leren betekent volgens Kolb (1984, 2000). Uiteindelijk 

wordt weergegeven wat in de literatuur terug  te vinden is over de betekenis van 

ervaring voor het uitbreiden van de ethische kennis, maar ook welke impact ervaring 

heeft op het ethisch handelen en denken. 

In de gevonden literatuur wordt niet steeds uitgegaan van eenzelfde omschrijving van 

ethisch redeneren, handelen, beslissen etc. Niet zelden wordt er zelfs geen omschrijving 

gegeven. Daarenboven worden de begrippen betreffende ethisch gedrag afhankelijk van 

het ethisch kader waaruit men kijkt ook anders geïnterpreteerd. Zo kijkt men vanuit een 

zorgethische invalshoek anders naar bijvoorbeeld ethisch beslissen dan vanuit een 

principieel ethisch kader. Deze heterogeniteit maakt het niet eenvoudig om bevindingen 

aan elkaar te koppelen. 

 

3.1 Verzameling van bronnen 
 

Aanvankelijk zijn we op zoek gegaan naar literatuur betreffende ervaringsgericht leren 

en ethisch redeneren, maar omwille van de beperkte resultaten werd dit uitgebreid naar 

ervaringsgericht leren en ethiek in verpleegkunde. De literatuurstudie is dus niet te 

kwalificeren onder een systematisch literatuuronderzoek, maar heeft eerder het karakter 

van een scoping literatuuronderzoek (Davis, Drey, Gould, 2009). 

Hiertoe werden de elektronische databases PUBMED, CINAHL, WEB of SCIENCE en 

COCHRANE geconsulteerd. De INVERT database werd eveneens bekeken, doch dit 

leverde geen bijkomende artikels op. 
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Hierbij werden volgende trefwoorden, in verschillende combinaties gebruikt: ethics, 

ethical reasoning, nursing, experience, experiential learning, ethical reflection. Artikels 

werden weerhouden indien er een abstract beschikbaar was, ze gepubliceerd waren 

vanaf 1990, en de voertaal Engels was. Na het lezen van de abstracts werden 14 artikels 

weerhouden die relevant werden geacht. Alsook 1 abstract van  een 

doctoraatsverhandeling. Door middel van de sneeuwbalmethode werden nog eens 13 

artikels weerhouden.  

 

3.2 Ethische praktijk van verpleegkundigen 

 

Voor de omschrijvingen van ethisch redeneren, ethisch gedrag etcetera wordt vooral 

gebruik gemaakt van de bevindingen van een review geschreven door  Goethals et al. in 

2010.   

Goethals et al. (2010, p. 646 ) beschrijven “de ethische praktijk van verpleegkundigen 

als een moeilijk en complex proces waarbij een ingewikkeld web van persoonlijke en 

contextuele factoren een belangrijke rol spelen in de processen van ethisch redeneren 

en ethisch gedrag”.   

Tijdens het  complexe proces van ethisch redeneren overweegt men de verschillende 

factoren die een invloed hebben op het maken van een ethische beslissing. Vanuit hun 

ethische gewaarwording gaan verpleegkundigen een probleem waarop ze in een 

bepaalde zorgsituatie botsen, observeren, analyseren en beoordelen, waarna een ethische 

beslissing genomen wordt. Verpleegkundigen bepalen hierbij eerst hun eigen positie, 

waarbij ze zich laten leiden door rechtvaardigheids- of zorgprincipes, of door beide. 

Hieropvolgend nemen ze ook de waarden en verwachtingen van patiënten, collega‟s, de 

werkomstandigheden etcetera  in overweging. Waarna een ethische beslissing genomen 

wordt. Ethisch gedrag stellen wil zeggen dat men zijn ethische beslissingen in de 

praktijk toepast (Goethals et al., 2010). Deze beslissingen toepassen in de praktijk is 

echter niet eenvoudig. Verpleegkundigen laten zich bij het nemen van een ethische 

beslissing en het uitvoeren ervan sterk beïnvloeden door de waarden van hun collega‟s 

en hun werkomgeving. Dit leidt ertoe dat zij schipperen tussen hun eigen waarden en 

deze van de omgeving, en zij het gevoel hebben dat zij zich niet ethisch kunnen 

gedragen zoals ze het zouden willen (Doane, 2002; Beckett, Gilbertson en Greenwood, 
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2007; Goethals et al., 2010; Woods, 2005).  Ook Doane, Pauly, Brown en Mc Pherson. 

(2004) stellen dat het uitoefenen van ethisch gedrag een proces is dat gemediëerd wordt 

door professionele, persoonlijke en sociale factoren, en waarvoor zelfkennis nodig is. 

Tot persoonlijke factoren worden niet alleen de verpleegkundige haar kennis gerekend, 

maar ook haar vaardigheden, overtuigingen, waarden en ervaringen. Kennis is dus 

slechts een van de factoren die meespeelt bij het proces van ethisch redeneren, beslissen 

en het zich ethisch gedragen. Maar waaruit bestaat deze verpleegkundige kennis nu 

juist? 

 

3.2.1 Verpleegkundige kennis 

 

De kennis die verpleegkundigen voor de praktijk nodig hebben en in de praktijk 

gebruiken wordt niet eenduidig gezien en/ of verwoord door de verschillende auteurs. 

Dit leidt er toe dat er soms zaken verwoord worden die tegenstrijdig lijken te zijn.  

De verschillende bronnen zijn het er wel over eens dat de verpleegkundige praktijk is 

gebaseerd op verschillende kennisvormen. Carper (1978, in Berragan, 1998 en Bonis, 

2009) onderscheidt 4 fundamentele kennispatronen in verpleegkunde: empirische 

kennis, ethische kennis, esthetische en persoonlijke kennis.  

Empirische of wetenschappelijke kennis bestaat uit de kennis die we vergaren door 

middel van wetenschappelijk onderzoek.  Voor beslissingen waaraan morele en ethische 

implicaties verbonden zijn maken we gebruik van ethische kennis. Esthetische kennis 

wordt soms beschouwd als de kunst van het verplegen, en heeft te maken met intuïtie, 

het als het ware automatisch aanvoelen wat mensen nodig hebben. Een vierde 

kennispatroon, persoonlijke kennis wordt gevormd door de reflectie op persoonlijke 

ervaringen, waarbij ondermeer wetenschappelijke kennis en de persoonlijke toepassing 

van deze kennis worden geïntegreerd. Carper (1978, in Bonis, 2009) beschouwt 

persoonlijke kennis als de meest essentiële component van kennis. Volgens Moch 

(1990, in Berragan, 1998 en Bonis, 2009) bestaat persoonlijke kennis ook nog eens uit 3 

componenten, namelijk experiëntele, interpersoonlijke en intuïtieve kennis. Experiëntele 

kennis gaat over participatie en ervaring opdoen. Interpersoonlijke kennis is de kennis 

die we krijgen door en tijdens de omgang met andere mensen(Berragan, 1998). 
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Intuïtieve kennis wordt door Moch en Carper (in Berragan, 1998) bij een ander 

kennisgebied ingedeeld, maar kan algemeen beschouwd worden als kennis die we 

verwerven in de loop van het leven, en waarvan we ons weinig bewust zijn. Het is wel 

deze intuïtieve kennis die laat aanvoelen dat er iets niet “goed” is in de zorg, die 

verpleegkundigen aanzet tot ethische reflectie en  ethisch gedrag (Vanlaere at al., 2012) 

Zo stelden Beckett et al. (2007) vast dat studenten verpleegkunde, ondanks weinig 

opleiding en ervaring toch ethisch juist gedrag stellen, hierbij waarschijnlijk voortgaand 

op hun persoonlijke, en/of intuïtieve kennis.  

De persoonlijke kennis vergroten, het helder krijgen van de eigen waarden en normen 

kan ondersteund worden door hierover in team te reflecteren (Clark, 2006). Maar 

volgens Moch (1990, in Berragan, 1998) en Bonis (2008) wordt persoonlijke kennis 

toch vooral vergroot door zelf te handelen en verandering te bewerkstelligen, waarbij 

verandering een creatief proces is dat ontstaat door reflectie en actie, in plaats van alleen 

door theorie.  

Als verpleegkundige halen we onze kennis uit verschillende bronnen. Zo drijven we in 

verpleegkunde enerzijds nog steeds voor een deel op traditie en hechten we veel belang 

aan wat hiërarchisch oversten of autoriteiten vertellen. Deze kennisbronnen zetten 

verpleegkundigen veelal aan tot conventioneel handelen. Anderzijds gaan we ook voort 

op onze persoonlijke ervaringen en logisch redeneren, en halen we onze kennis uit 

lessen, tekstboeken etc. Berragan (1998) concludeert dat de kennis nodig voor de 

dagdagelijkse verpleegkundig praktijk complexe praktische kennis is. Dit soort kennis 

vindt voornamelijk zijn oorsprong in theoretische kennis, maar wordt  in de praktijk 

omgezet. Berragan (1998, p.216) omschrijft dit als “ weten in de praktijk”.  

Lechasseur, Lazure en Guilbert (2011) onderzochten door middel van kwalitatief 

onderzoek bij 16 studenten welke soorten kennis studenten verpleegkunde gebruiken 

tijdens de praktijk, en wat de rol van kritisch denken bij het gebruik van deze 

verschillende soorten kennis is. Zij vonden dat studenten gebruik maken van acht 

verschillende soorten kennis. Namelijk intrapersoonlijke, interpersoonlijke, zintuiglijke, 

morele en ethische, experiëntiële, praktische, wetenschappelijke en contextuele kennis. 

Deze acht kennissoorten kunnen allemaal geplaatst worden binnen de vier fundamentele 

kennisvormen van Carper (1978, in Berragan, 1998). 
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Belangwekkender is dat Lechasseur et al. (2011) vonden dat studenten die een hoger 

niveau van kritisch denken hadden, gebruik maakten van verschillende soorten kennis 

tegelijkertijd, wat Lechasseur et al. (2011) gecombineerde constructieve kennis noemen. 

Het gebruik maken van deze gecombineerde constructieve kennis wil zeggen dat er 

tijdens de zorg op zoek gegaan wordt naar wat goede en verantwoordelijke zorg is, en 

men hiertoe praktische en morele overwegingen laat meetellen. Het uiteindelijke doel 

van de gecombineerde constructieve kennis is het welzijn van de zorgontvanger 

verzekeren, met respect voor het unieke van de persoon en zijn omstandigheden.  

(Lechasseur, 2011) 

Het is duidelijk dat verschillende auteurs verschillende visies hebben op welk soort 

kennis tot welk domein behoort. Zo zeggen Wright en Brajtman (2011) dat 

verpleegkundigen ten minste twee vormen van ethische kennis bezitten en/ of 

ontwikkelen. Namelijk relationele kennis en kennis die gerelateerd is aan het gegeven 

dat mensen in en door hun lichaam bestaan. Twee kennisgebieden die voor andere 

auteurs los van ethische kennis gezien worden. (Berragan, 1998; Lechasseur et al., 

2011)  

Scott (2000), Olsen (2001), Doane et al. (2004) en Gastmans en Vanlaere (2007) 

verbinden daarnaast betrokkenheid ook nog eens aan ethische kennis. Betrokkenheid, 

emotioneel open staan voor anderen zorgt ervoor dat we goed kunnen waarnemen wat 

belangrijk is in de zorg voor een bepaalde zorgvrager en dat we moreel sensitief zijn. 

Betrokkenheid vergroot de mogelijkheden om onze ethische kennis uit te breiden. Yang 

(2010) verbindt ethische kennis dan weer aan praktische kennis omdat volgens haar men 

ethische problemen grotendeels leert herkennen door ervaring, door in de praktijk te 

staan.  

Doane et al. (2004) voegen hier aan toe dat alleen focussen op cognitie, kennis, bij het 

nemen van ethische beslissingen niet noodzakelijk wil zeggen dat er ethisch gehandeld 

zal worden, hiertoe is er ook betrokkenheid nodig. Ethische kennis alleen is dus niet 

voldoende om ethisch te kunnen handelen. 
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3.3 Betrokkenheid en ethische zorg 

  

Hiervoor hebben we het over de relatie tussen ethische kennis en betrokkenheid gehad, 

nu gaan we verder met de relatie tussen betrokkenheid en/ of empathie en ethische zorg. 

Voor de gepensioneerde verpleegkundigen die bevraagd werden door Melchert, Uden 

en Norberg (1997) ligt de focus voor de verpleegkundige ethiek op de relatie patiënt- 

verpleegkundige. Indien een verpleegkundige ethisch verantwoorde zorg wil toedienen 

is het noodzakelijk dat zij zich empathisch verhoudt tot haar patiënten. Ook andere 

auteurs zeggen dat verpleegkundigen zich empathisch moeten kunnen afstemmen op 

hun patiënten, teneinde hen de best mogelijke zorg te kunnen bieden. (Scott, 2000; 

Wright en Brajtman, 2011; Vanlaere et al., 2011) Empathie ontstaat volgens Scott 

(2000) vanuit de herkenning van het gemeenschappelijke met de ander. En is volgens 

Wright en Brajtman (2011) en Vanlaere et al. (2011) noodzakelijk om als 

verpleegkundige betrokkenheid te voelen bij de patiënt. 

Waar het voor de meeste auteurs duidelijk is dat empathie uit verschillende 

componenten bestaat, is er echter weinig eenduidigheid waaruit deze componenten 

bestaan, en of empathie alleen een emotie, zo niet een attitude is. Het is niet steeds 

duidelijk welke omschrijving van empathie in het desbetreffende onderzoek gehanteerd 

wordt. Een omschrijving die gehanteerd wordt door Williams en Stickley (2010,  in 

Vanlaere et al., 2011, p. 3) is de volgende: “ Empathie in verpleegkunde wordt 

algemeen beschouwd als een interactief en dynamisch proces waarbij zorgverstrekkers 

proberen te voelen, en inzicht te ontwikkelen in wat op het spel staat voor de patiënt, 

wat dan weerspiegeld wordt in hun acties.”   

Dit sluit aan bij de visie van Reynolds et al. (2000). Voor hen bestaat empathie uit 

verschillende componenten: een emotionele, een cognitieve en een gedragsmatige 

component. De emotionele component bestaat eruit dat men meevoelt met de ander. 

Cognitief- gedragsmatige empathie wil zeggen dat we in staat zijn om ons de situatie, 

met zijn bijbehorende gedachten en emoties voor te stellen, en dit ook kunnen 

overbrengen aan de patiënt. Reynolds et al. (2000) argumenteren dat de cognitieve- 

gedragsmatige vorm van empathie een cruciale rol speelt bij het (h)erkennen van de 

morele dimensie van de zorg.  Reynolds et al. (2000) en Wright en Brajtman (2011) 

beschouwen empathie en betrokkenheid dan ook als de precursoren van ethisch gedrag. 



22 

 

Volgens Lemonidou et al.(2004), Olsen (2001), Scott (2000) en Van Laere et al.(2010) 

zorgt empathie er voor dat we de morele aspecten van zorg herkennen, alsook dat we de 

juiste zorg geven.  Of nog: de mate waarin zorgverleners de kwetsbare situatie van 

zorgvragers begrijpen en hiernaar handelen zal medebepalen in welke mate goede zorg, 

(bekeken vanuit een zorgethisch kader) wordt gegeven. Opdat empathie ook uitmondt in 

ethisch gedrag is volgens Olsen (2001) echter ook nood aan empathische maturiteit, 

waarbij de mate van maturiteit rechtstreeks verband houdt met de mate waarin 

verpleegkundigen goede zorg kunnen bieden. Het is door het besef dat we niet kunnen 

weten wat de ander meemaakt, en dat empathie dus subjectief is, dat we betere 

empathische mogelijkheden  ontwikkelen (Scott, 2000). Dit kritisch zelfbewustzijn, de 

cognitieve component van empathie, kan men linken aan het hoogste niveau (derde 

niveau) van empathische maturiteit, waarbij we empathie ervaren ten aanzien van de 

ander, omdat de ander net zoals wij betekenis geeft aan zijn leven, onafhankelijk van 

wat de inhoud van deze betekenis is (Olsen, 2001). Het niveau van empathische 

maturiteit kan gelinkt worden aan de morele ontwikkeling van verpleegkundigen. Zo 

stelt Olsen (2001) dat verpleegkundigen die een laag niveau (niveau een) van 

empathische maturiteit hebben zichzelf als enige gelegitimeerde bron zien van 

betekenis. Dit leidt tot verpleegkundigen die egocentrisch zijn, en zich qua moreel 

functioneren in de preconventionele fases van Kohlberg bevinden.  Verpleegkundigen 

die zich verder in hun empathische ontwikkeling bevinden ( niveau 2)  gaan de ander 

wel als bron van betekenis zien, maar gaan pas gemeenschappelijkheid voelen, wat 

nodig is om empathie te ervaren, indien de ander gelijkaardige ideëen, gevoelens, 

meningen heeft. Dit kan gesitueerd worden binnen de conventionele fases van redeneren 

van Kohlberg. Het derde niveau van empathische maturiteit wordt dan gelinkt aan een 

postconventioneel niveau van redeneren.  

Enerzijds kwam in een onderzoek naar de ontwikkeling van het ethisch redeneren bij 

studenten verpleegkunde naar voren dat empathie het startpunt was van waaruit 

studenten hun morele en ethische capaciteiten ontwikkelen. Doordat studenten een 

ongemakkelijk gevoel hadden bij de zorg, gingen ze ethische reflecteren over de zorg. 

Dit ongemakkelijke gevoel kregen ze door de empathie die ze ervaarden ten aanzien van 

de patiënten en verpleegkundigen (Lemonidou et al., 2004).  
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Anderzijds is het zo dat empathie kan ontwikkeld worden, en dat ervaring hierbij een 

belangrijke rol speelt. Zo zijn het steeds de meer ervaren verpleegkundigen die een 

hogere graad van empathische maturiteit bereiken. De manier waarop ervaring en 

empathie met elkaar interageren wordt echter niet nader omschreven (Olsen, 

2001;Vanlaere et al., 2010, 2012). 

 

3.4 Ervaringsgericht leren volgens Kolb ( 1984,  en Boyatzis, 2000) 

 

“Leren is een proces waarbij kennis wordt gevormd door de transformatie van ervaring. 

Kennis ontstaat dan door de combinatie van ervaringen vastnemen en/ of observeren, 

en de transformatie van deze ervaringen.” ( Kolb, 1984, pag.41) 

Volgens Kolb worden ideeën gevormd en hervormd door ervaringen. Dit wil dus 

zeggen dat ideeën geen vaststaande elementen van gedachten zijn. Mensen leren 

voortdurend en continu doorheen de ervaringen van het leven.  

Kolb ( 1984) zegt ook dat de leercyclus, die bestaat uit vier stadia, aanvangt met een 

concrete ervaring, die de basis vormt voor observaties en reflecties. Uit deze reflecties 

worden dan abstracte concepten gedistilleerd die tot nieuwe implicaties voor acties 

kunnen leiden. Deze nieuwe ideeën worden vervolgens actief getest en kunnen dan als 

basis dienen om nieuwe ervaringen te creëren. Mensen leren op vlak van en door middel 

van denken, voelen, observeren en gedrag, en in transactie met de omgeving. Leren is 

het proces van menselijke aanpassing. Te noteren is dat dit leren door ervaring voor 

eenieder anders is. Zo moeten sommigen de ervaring meemaken, voelen om ze te 

kunnen vatten, terwijl anderen een ervaring slechts vatten door erover na te denken, of 

deze te analyseren, en ze niet noodzakelijk zelf moeten meemaken. Een verschil is ook 

te merken in het stadium van de transformatie van de ervaring. Sommige mensen gaan 

hiervoor anderen observeren en hierover reflecteren, anderen gaan actief zelf dingen 

doen.  
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3.5 Ethiek en ervaring 
 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat verpleegkundigen en studenten verpleegkunde 

sterk beroep doen op hun ervaring wanneer zij ethische beslissingen moeten nemen. 

Hough ontwikkelde (2008, p. 328) door middel van kwalitatief onderzoek het “Focused 

Model of Ethical Decision Making in Clinical Nursing Practice”. In dit model gaat men 

ervan uit dat de ontwikkeling van capaciteiten en/ of kennis op vlak van ethische 

beslissingen nemen gefaseerd en procesmatig gebeurt. Dit proces start wanneer men 

geconfronteerd wordt met een ethisch dilemma in de praktijk. Opdat men uit deze 

ervaring zou leren dient er vervolgens een gefocuste reflectie over de gebeurtenis te 

gebeuren. Om dit te kunnen hebben verpleegkundigen nood aan een mentor of coach. 

Een coach die hen helpt het ethische probleem te analyseren. Dit kan leiden tot de 

ontwikkeling van nieuwe strategieën of kennis. Vervolgens zal men deze verworven 

kennis toetsen in nieuwe situaties, en eventueel terug het ganse proces doorlopen. 

Volgens Hough (2008) is ervaring essentieel voor de ontwikkeling van ethische 

beslissingsvaardigheden, en faciliteert de begeleiding door een coach deze 

ontwikkeling. Gastmans en Vanlaere (2007) spreken in dit kader over  “critical 

companionship”: een coach die de verpleegkundige tijdens de ervaring bijstaat en helpt 

te reflecteren, met als belangrijke voorwaarde hierbij dat de coach zelf ook vaardig is op 

het vlak van ethiek. Takahashi (2004) stelt ook dat ethisch gedrag best geleerd wordt in 

een ondersteunende omgeving, waarbij men begeleid wordt door collega‟s, en ruimte 

maakt om ervaringen te bespreken en te analyseren. De fysiotherapeuten betrokken in 

het onderzoek van Takahashi verwoorden daarnaast echter ook dat het vooral door eigen 

persoonlijke en werkervaringen was dat zij geleerd hadden om zich ethisch te gedragen. 

Slettebo en Haugen (2004) en Melchert et al. (1997) stelden vast dat verpleegkundigen 

zich bij het nemen van ethische beslissingen gelieerd aan de dagelijkse zorg 

voornamelijk baseren op hun eerdere ervaringen. Eerdere ervaringen met dezelfde 

patiënt, of gelijkaardige ervaringen met andere patiënten, maar bovenal benadrukten de 

verpleegkundigen in beide onderzoeken dat zij veel leerden uit eerdere negatieve 

ervaringen. Dit wordt ook zo beschreven door simulant- zorgontvangers in sTimul (zie 

ook 2.1). Wanneer hen na de inleefstage in sTimul wordt gevraagd wat zij geleerd 

hebben en wat hen tot verandering van hun eigen zorgpraktijken leidt, blijkt dat het 

vooral de negatieve ervaringen met zorg ontvangen zijn die hen doen stilstaan bij de 
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zorg die ze zelf geven. Het zijn de contrasterende ervaringen, ervaringen die zeer ver 

van de verwachte goede zorg afstaan die het meest tot verandering in ethisch redeneren 

en gedrag leiden (Vanlaere et al., 2010; Vanlaere et al., 2012).  

Bij het nemen van deze ethische beslissingen en het uitvoeren ervan maken 

verpleegkundigen gebruik van onder andere ethische kennis, en intuïtieve en andere 

persoonlijke kennis. Kennisvormen die ondermeer door middel van ervaring worden 

opgebouwd en ontwikkeld (Bonis, 2008; Vanlaere et al., 2012; Wright en Brajtman, 

2011;Yang, 2010). 

Uit onderzoeken van Doane (2002) en Beckett et al. (2007) komt naar voren dat 

studenten verpleegkunde, ondanks hun beperkte ervaring in de zorg zich toch ook 

baseren op ervaring om beslissingen te nemen betreffende de zorg. Studenten 

verpleegkunde doen hiervoor vooral beroep op wat Lechasseur et al. (2011) als 

persoonlijke en interpersoonlijke kennis omschrijven, en wat voor Wright en Brajtman 

(2011) een deel van de ethische kennis is. Zo gingen de studenten op zoek naar 

connectie met de zorgvrager, door gemeenschappelijke ervaringen te zoeken, en zochten 

ze naar manieren om ervoor te zorgen dat de waardigheid van hun patiënten 

gewaarborgd werd. Door studenten te helpen zichzelf en hun morele zelf te leren 

kennen kunnen zij leren creatief om te gaan met de ethische dilemma‟s waarmee zij in 

de zorg geconfronteerd worden. Bij studenten geneeskunde constateerde men eveneens 

dat contact met patiënten vroeg in de opleiding de ethische sensitiviteit en 

patiëntenfocus bevordert (Goldie, 2000).   

Verpleegkundige ethiek gaat vaker over een goede verpleegkundige zijn in de 

dagdagelijkse praktijk dan over het oplossen van ethische dilemma‟s. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat het vooral in de dagdagelijkse praktijk is dat we de hiertoe 

noodzakelijke kennis ontwikkelen. Door ons open te stellen voor de ander, en onze 

betrokkenheid te ontwikkelen, maar ook door de kennis van ons eigen lichaam (zie ook 

2.2) (Nolan en Markert, 2002; Wright en Brajtman, 2011).  

Verpleegkundigen en studenten verpleegkunde verwoorden het vaak moeilijk te hebben 

om ethisch correct te handelen (Beckett et al., 2007; Doane, 2002; Woods, 2005). 

Doane (2002) ,Beckett et al. (2007), Goethals et al. (2010) en Reynolds et al. (2000)   

poneren dat dit is omdat de dagelijkse realiteit, met zijn rituelen, procedures en 

afspraken ervoor kan zorgen dat het moeilijker wordt voor verpleegkundigen om ethisch 
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te beslissen en te handelen, ondermeer doordat het moeilijker is om een relatie met de 

patiënt op te bouwen. Verpleegkundigen, en zoals Goldie (2000) beschrijft, ook artsen 

hebben nood aan een praktijkgerichte ethische opleiding, die vertrekt vanuit de eigen 

ervaring, en  indien mogelijk zelfs best op de werkvloer gegeven wordt. Zonder hierbij 

voorbij te gaan aan een gedegen theoretische leerinhoud, maar ook deze wordt idealiter 

zo praktisch mogelijk gegeven (Doane, 2002; Goldie, 2000; Jones, 1997; Woods, 2005; 

Yang, 2010). Deze focus op ervaring en ervaringsgericht leren is niet alleen in functie 

van het leren van ethisch redeneren, maar ook om verpleegkundigen en studenten te 

helpen hun persoonlijke kennis uit te breiden (Doane et al., 2004; Jones, 1997; 

Takahashi, 2004). Indien men wil dat mensen leren uit hun ervaringen is het namelijk 

belangrijk dat zij eerst zicht krijgen op hun overtuigingen opdat men deze overtuigingen 

kan testen en dan misschien andere, meer verfijnde ideeën kan binnenbrengen (Bonis, 

2008; Doane et al., 2004; Goldie, 2000; Kolb, 1984 ). 
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4. Probleem- en doelstelling 
 

De bedoeling van het onderzoek gevoerd in deze masterproef is om na te gaan welke 

invloed een inleefstage in sTimul zou kunnen hebben op de ontwikkeling van de 

ethische competenties van studenten. Hierbij werd gekozen om te focussen op het 

ethisch redeneren. 

Aangezien de Ethical Behaviour Test niet alleen het ethisch redeneren meet, maar ook 

de andere componenten van ethisch gedrag, zoals deze beschreven werden door Dierckx 

de Casterlé (1993) werden ook deze componenten in het onderzoek betrokken. 

 

Dit leidt ons dan ook tot volgende onderzoeksvragen: 

 Heeft  de ervaring in sTimul een invloed op het ethisch redeneren bij studenten, 

gemeten met de EBT?  

 Maakt de ervaring in sTimul dat studenten meer of minder beïnvloedbaar zijn op 

het vlak van hun ethische overwegingen? Kan er een verschuiving worden 

vastgesteld ten aanzien van het soort argumenten dat studenten beïnvloed?  Is er 

een invloed op het ethisch handelen? 

 Heeft de ervaring in sTimul een invloed op het persoonlijk engagement, en de 

ervaren competentie van studenten ten aanzien van ethische dilemma‟s?  
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5. Onderzoeksmethode 
 

5.1 Onderzoeksdesign 
 

 

Er werd voor dit onderzoek geopteerd voor een pre- posttestdesign. Randomisatie was 

niet mogelijk omdat studenten in klasgroepen naar sTimul gaan, en we geen vat hebben 

op wat er zich in de groep afspeelt. De context van het onderzoek maakte het ook 

onmogelijk te werken met een controlegroep.  

De participanten aan het onderzoek werden tussen 1 en 14 dagen voor de inleefstage in 

sTimul gevraagd om een eerste maal een EBT in te vullen.  

Na de inleefstage in sTimul, en na een daaropvolgende verpleegstage in een 

zorginstelling werd hen nogmaals gevraagd de EBT in te vullen. Er werd geopteerd om 

de EBT pas na een volgende verpleegstage te laten invullen, omdat we hiermee hoopten 

te kunnen nagaan of het effect van sTimul ook nog of vooral voelbaar is na een 

confrontatie met de realiteit van een verpleegafdeling.  

De tijd tussen de inleefstage in sTimul, en het invullen van de tweede EBT is helaas 

zeer variabel: tussen 6 dagen, en 6 weken, dit ten gevolge van de planningen van 

verpleegstages, vakanties etc.  

De vragenlijsten werden anoniem ingevuld, maar via een uniek identificatienummer kon 

een koppeling pre- posttest gebeuren. 

 

5.2 Gegevensverzameling  
 

De selectie van de participanten gebeurde op basis van beschikbaarheid. Alle scholen 

die tussen januari 2009 en september 2009 studenten naar sTimul stuurden voor een 

inleefstage, werden aangeschreven.  

Studentengroepen werden geïncludeerd indien het vierdegraadsstudenten (graduaat, of 

HBO5) verpleegkunde betrof, in hun derde opleidingsjaar, in een afstudeertraject 

ziekenhuis, geriatrie of thuiszorg. Er werd gekozen voor studenten in een 

HBO5opleiding verpleegkunde omwille van het feit dat toen de grootste groep van 

studenten die naar een inleefstage in sTimul kwam deze opleiding volgde. 

Demografische gegevens werden niet verzameld.  
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Er werden studenten geïncludeerd van 7 verschillende scholen/vestigingen van scholen, 

hoofdzakelijk uit West- Vlaanderen.  

Na het akkoord van de betrokken scholen werden er afspraken gemaakt met de 

begeleidende docenten betreffende de distributie van de EBT‟s.  

In alle scholen werd de mogelijkheid geboden om het onderzoek en de test (EBT) te 

komen voorstellen aan de groep studenten. Deze voorstelling vond steeds plaats tussen 

een en veertien dagen voor de aanvang van de inleefstage in sTimul. In sommige 

scholen kregen de studenten de mogelijkheid om de test tijdens de lesuren in te vullen, 

op andere plaatsen niet. Studenten vulden de test dan thuis in, en brachten hem mee naar 

school of naar sTimul.  

Slechts in een beperkt aantal groepen werd er ruimte gegeven om de posttest tijdens de 

lesuren in te  vullen;  in andere scholen werd de posttest na de inleefsessie op school aan 

de studenten uitgedeeld, met de  vraag om deze ingevuld aan school terug te bezorgen.  

Hierbij dient te worden opgemerkt dat er een duidelijk verschil te zien is tussen de 

testen die thuis, en deze die op school werden ingevuld. Testen die thuis werden 

ingevuld hebben vaker missing data, wat er ook toe leidt dat vele van deze testen uit het 

onderzoek moesten geëxcludeerd worden omdat er onvoldoende data voorhanden 

waren.  

 

5.3 Gegevensverwerking 
 

De verschillende scores die verkregen werden met de test (zie bijlage 2), werden 

ingevoerd in SPSS en van daaruit verder geanalyseerd. 

Alle verkregen variabelen werden geanalyseerd. Dit wil zeggen dat er niet alleen werd 

gekeken naar een algemene score op vlak van principieel redeneren of 

beïnvloedbaarheid, maar dat er ook per dilemma, en per niveau van moreel redeneren 

analyses werden uitgevoerd. 

Om na te gaan of het verschil in score tussen pre-en posttest significant is, werd een 

Wilcoxontest gebruikt. Er werd bij alle variabelen geopteerd voor een niet- 

parametrische test, omdat uit testen duidelijk bleek dat de variabelen niet normaal 

verdeeld waren. De Shapiro- Wilkinson test was telkens significant. (p< 0.05)  
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Exploratief werd eveneens bij elke variabele onderzocht wat het aandeel was van 

positieve of negatieve veranderingen binnen de groep van participanten. Zo werd 

bijvoorbeeld nagegaan of en hoeveel de studenten waren vooruitgegaan op vlak van 

ethisch redeneren. Zijn er meer studenten die vooruitgang boeken? Hoe groot is deze 

voor- of achteruitgang? Dit omdat we zeker wilden zijn geen zaken te missen. Indien er 

bij deze analyses geen belangwekkende verschillen te merken waren worden deze 

resultaten niet weergegeven in de resultatensectie. 
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 6. Resultaten 
 

 

In totaal werden 118 pre- en posttesten gedistribueerd. 74 konden er worden ingevoerd 

in SAS, doch afhankelijk van de variabele werden er tussen 60 en 48 bruikbare testen 

weerhouden.  

De  vermindering van 118 naar 74 is enerzijds te wijten aan een ontbrekende pretest of 

een ontbrekende posttest, anderzijds aan het ontbreken van identificatiegegevens, of het 

verwisselen van pre- en posttesten, waardoor deze gegevens onbruikbaar werden.  De 

vermindering van 74 naar 60, en soms minder, bruikbare testresultaten is te wijten aan 

het ontbreken van antwoorden waardoor er geen scores in SAS konden worden 

berekend. 

 

6.1 Ethisch redeneren 
 

De scores ethisch redeneren geven ons een idee van het niveau van ethisch redeneren. 

Hoe hoger de score; hoe belangrijker argumenten van een bepaalde fase van moreel 

redeneren worden ingeschat bij het nemen van een ethische beslissing De totaalscore 

principieel redeneren geeft weer in welke mate de studenten postconventionele 

argumenten laten meetellen bij het nemen van ethische beslissingen. 

 

 
 
Figuur 1: scores ethisch redeneren per fase 
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In figuur 1  worden de gemiddelde  scores  ( range: 0- 24) voor elk van de vijf fases van 

Kohlberg gegeven. Zoals men kan zien in tabel 1 zijn er geen significante  

verschuivingen vast te stellen in de belangrijkheid van de argumenten bij de 

verschillende ethische dilemma‟s.  

 

Tabel 1 resultaten scores redeneren 

N= 60 Gemiddelde 

score Before 

sTimul (sd) 

Gemiddelde 

score After 

sTimul (sd) 

p- waarde 

gepaarde 

vergelijking 

Fase 2 5.53(4.35) 5.98 (4.03) 0.28 

Fase 3 6.73 (3.92) 6.68 (4.21) 0.824 

Fase 4 16.02 (3.77) 15.33 (3.77) 0.201 

Fase 5 18.02 (4.02) 18.22 (3.99) 0.720 

Fase 6 13.72 (4.48) 13.77 (4.86) 0.955 

SC 56 38.57 (6.15) 38.77 (6.86) 0.990 

 

Gemiddeld is er geen significante verbetering van de totaalscore principieel redeneren 

(SC56) op te merken. Ter vergelijking: in het onderzoek van 1993 werd door de groep 

van   laatstejaarsstudenten van de toenmalige opleiding tot gebrevetteerde 

verpleegkunde een gemiddelde SC 56- score gehaald van 39.58. Deze scores zijn 

vergelijkbaar met elkaar. Wanneer we de scores per fase gaan bekijken dan zijn deze 

voor alle fases zeer gelijklopend. Alleen bij fase twee zien we toch wel dat de scores in 

dit onderzoek merkelijk hoger liggen dan in het onderzoek van 1993 ( respectievelijk 

1,38 en 1,495 tegenover 0,99) (Dierckx de Casterlé).  

 

6.2 Beïnvloedingsscores 
 

Wanneer we willen weten hoe groot een student de kans inschat dat hij zijn genomen 

ethische beslissing gaat uitvoeren in de praktijk dan gaan we kijken naar de 

beïnvloedingsscores. Hoe lager deze score hoe groter de kans dat de genomen ethische 

beslissing zal worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar welk soort 

argumenten de beslissing kan beïnvloeden. Gaat men zijn genomen beslissing niet 
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uitvoeren omwille van angst voor een straf ( fase een), of hoop op een beloning? ( fase 

twee) 

Of wordt men eerder beïnvloed door conventionele argumenten zoals appreciatie door 

collega‟s ( fase drie) of het zich houden aan wetten en reglementen ( fase vier)? 

 

Figuur 2: totale beïnvloedingsscores per fase over de dilemma‟s heen 

 

Wanneer we de totale beïnvloedingsscores (range 0- 20) over de dilemma‟s heen 

bekijken, dan merken we geen significante vermindering op na de inleefstage in sTimul. 

(Zie figuur twee) Fase vier- argumenten blijken studenten het meest te kunnen 
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bekijken, dan zien we dat er bij dilemma één wel een significante vermindering is van 

een aantal scores. (zie figuren drie, vier en vijf) Zo zien we dat bij dilemma één 

studenten zich minder laten beïnvloeden door fase 3- argumenten ( p= 0,039), en ook de 

beïnvloeding door fase vier- argumenten ( p= 0,087) en praktische argumenten ( p= 

0,062) vermindert bijna significant. 

Hoewel de studenten gemiddeld ook minder beïnvloed worden fase een- en fase twee- 

argumenten is deze vermindering niet significant.  

Bij dilemma vier (een reëel ethisch dilemma, waarbij een keuze moet gemaakt worden 

tussen de persoonlijke vraag van twee personen) zien we dat studenten zich na de 
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inleefstage in sTimul meer laten beïnvloeden door praktische argumenten bij het 

uitvoeren van hun ethische beslissingen. ( p=0,048) Zie figuur zes. 

 

 

Figuur 3: beïnvloedingsscores dilemma1

 

Figuur 4: Beïnvloedingsscores dilemma 2 
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Figuur 6: beïnvloedingsscores dilemma 4 

 

De groep die minder beïnvloedbaar is na de inleefstage is voor quasi alle argumenten 

groter. Alleen bij fase twee- argumenten zien we geen quasi geen verschil in de grootte 

van de groepen. Tellen we echter de groep die onveranderd is hierbij op dan zien we dat 

er bijna geen verschil is tussen de groottes van de groepen die positief veranderen, en de 

groepen waarbij er geen, of een negatieve verandering op te merken is. Zie tabel twee. 

 

Tabel 2: verdeling scores beïnvloedbaarheid 

N= 56 Fase 1 (%) Fase 2 (%) Fase 3 (%) Fase 4 (%) Praktisch (%) 

Minder 

beïnvloedbaar  

53.57 46.43 48.21 53.57 51.79 

Onveranderd 7.14 12.5 17.86 12.5 14.29 

Meer 

beïnvloedbaar 

39.29 41.07 33.93 33.93 33.93 

 

6.3 Taakgerichte belevingsscores 

 

6.3.1 Persoonlijk engagement 

 

Deze resultaten geven weer in welke mate een student zich betrokken voelt op de 

ethische dilemma‟s die in de EBT werden gepresenteerd. Hoe hoger de score ( range 0-

6) hoe groter de betrokkenheid. Deze betrokkenheid kan men zien als de kans dat men 
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zich aangesproken voelt door het dilemma, en men bereid is hiervoor 

verantwoordelijkheid op te nemen.  

In figuur zeven zijn de scores van persoonlijk engagement voor en na een inleefstage in 

sTimul weergegeven. Er zijn geen significante veranderingen waar te nemen. 

Wanneer we gaan kijken binnen de groep van respondenten welke verschuiving heeft 

plaatsgevonden, merken we nochtans dat 60 % van de respondenten een hogere score 

persoonlijk engagement heeft na de stage in sTimul dan voor de stage in sTimul. 

Daartegenover staat dat bij 38%  van de studenten de score persoonlijk engagement 

verminderd is. 

We merken hierbij op dat de grootte van het verschil pre- en postsTimul bij de groep die 

zich meer betrokken voelt ( 0,58; SD 0,45)  gemiddeld kleiner is dan bij de groep die 

zich minder betrokken voelt (0,69; SD 0,56), doch de standaarddeviatie is ook groter bij 

de groep met een kleinere betrokkenheid. Er zijn dus een aantal studenten bij wie de 

score persoonlijke betrokkenheid sterk is achteruitgegaan,wat de grootte van het 

gemiddelde verschil verklaart. Zo is er bijvoorbeeld één student bij wie het verschil pre- 

en post- sTimul 2,25 bedraagt. 

Uit figuur zeven blijkt dat de score voor betrokkenheid bij dilemma vier,  een dilemma 

dat handelt over een conflict tussen persoonlijke waarden, en dus een reëel ethisch 

dilemma is, lager ligt dan bij de andere dilemma‟s.. 

 

 

Figuur 7: persoonlijk engagement 

In 1993 (Dierckx de Casterlé) behaalden de studenten van hetzelfde opleidingsniveau 

een score van 4,63 voor alle dilemma‟s, en een score van 4,25 voor dilemma vier. 
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6.3.2 Ervaren capaciteit 

 

De score ervaren capaciteit geeft weer in welke mate een respondent zich capabel acht 

om met de voorgestelde dilemma‟s om te gaan.  Hoe hoger de score, hoe meer de 

student denkt dat hij over de nodige ethische capaciteiten beschikt om met de 

voorgestelde ethische dilemma‟s om te gaan. (range 1- 6) 

We merken op ( zie figuur 8) dat de score betreffende de ervaren capaciteit na een 

inleefstage in sTimul slechts minimaal veranderd is. Deze verandering is dan ook niet 

significant. ( p> 0,4)  

 

 
Figuur 8: ervaren capaciteit 

 

Wanneer we gaan kijken binnen de groep van respondenten welke verschuiving heeft 
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7. Discussie en besluit 

7.1 Beperkingen aan de studie 

 

Eerst wordt stilgestaan bij de beperkingen die het onderzoek heeft. Er was slechts een 

beperkte deelname aan het onderzoek, slechts 62,7 % van de gedistribueerde 

vragenlijsten werd terugbezorgd. Van de terugbezorgde vragenlijsten was, afhankelijk 

van de variabele, 81% tot  64,9% volledig ingevuld. De grootte van de steekproef is 

daardoor beperkt. Dit heeft een invloed op de power van de statistische testen. Er is een 

duidelijk verschil in volledigheid merkbaar tussen de testen die studenten op school 

konden invullen, tijdens lestijd, en degene die thuis werden ingevuld. Wanneer de EBT 

in nabijheid van de onderzoeker werd ingevuld was er mogelijkheid tot vraagstelling, en 

kon worden opgemerkt dat met name de vraag betreffende ethisch redeneren niet steeds 

duidelijk was. Bij het verwerken van de gegevens kon tevens worden opgemerkt dat bij 

vraag twee (zie ook bijlage twee), de vraag betreffende ethisch redeneren soms 

tegenstrijdige antwoorden werden gegeven.  Dit doet vragen rijzen over de kwaliteit en 

de betrouwbaarheid van de ingevulde vragenlijsten. Komen de antwoorden van de 

studenten steeds overeen met hun intenties?  

Vermoedelijk is de gebruikte test onvoldoende sensitief om kleine veranderingen te 

meten, de EBT werd ook niet met deze bedoeling ontworpen.  

Bij aanvang van het onderzoek dachten we dat sTimul een zeer krachtige leeromgeving 

was, en verwachtten we veel van de combinatie ervaring en reflectie. We 

veronderstelden dat minstens bij een deel van de studenten, de ervaring in sTimul een 

invloed zou hebben op hun ethisch handelen in de dilemma‟s waar de waarden van de 

zorg conflicteren met andere waarden.  We dachten dan ook dat het weinig problemen 

zou mogen opleveren dat de casussen die de EBT aanbiedt geen voorbeelden uit de 

ouderenzorg zijn. In het enige interview dat kon worden uitgevoerd verwoordde de 

studente echter dat de EBT voor haar weinig met de ervaring in sTimul te maken had. 

Dit omdat er bij haar stage allemaal simulant- zorgontvangers met een geriatrisch 

profiel aanwezig waren, terwijl in de EBT volwassen patiënten worden besproken.  Dat 

de EBT deze generalisatie als voorwaarde heeft om effecten van sTimul zichtbaar te 

maken,  maakt de EBT tot een meer distale maat voor het effect van sTimul. Dit komt 

dan ook naar voren in de bespreking van de resultaten.  
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7.2 Bespreking van de resultaten 
 

Olsen (2001) legt een duidelijk verband tussen empathische maturiteit en moreel 

ontwikkelingsniveau. Volgens Olsen bevindt iemand die empathisch matuurder is zich 

ook op een hoger niveau van moreel redeneren. Wanneer we deze redenering omdraaien 

zou dit willen zeggen dat de score van moreel redeneerniveau iets zegt over  de mate dat 

de studenten empathisch kunnen zijn. Zo bekeken zou de stage in sTimul, aangezien 

sTimul sterk hierop inzet toch ook een effect kunnen hebben op de scores moreel 

redeneren. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. 

Wanneer we kijken naar de resultaten op vlak van ethisch of principieel redeneren, zien 

we dat er geen verschil is in score voor of na de inleefstage in sTimul. De gemiddelde 

scores ethisch en principieel redeneren zijn wel vergelijkbaar met degene die andere 

studenten verpleegkunde van een vergelijkbaar opleidingsniveau in een ander 

onderzoek behaalden. Net als in 1993 uiten de studenten ook in dit onderzoek dat ze 

vooral een grote voorkeur hebben voor argumenten uit fase 5,doch de hoge score van 

fase 4, gevolgd door fase 6 doet ons vermoeden dat de studenten zich qua ethisch 

redeneerniveau op de overgang van conventioneel naar postconventioneel denken 

bevinden. Ze laten zich bij de uitvoering van hun keuzes immers nog sterk leiden door 

conventionele argumenten (Dierckx de Casterlé, Izumi, Godfrey, Denhaerynck, 2008). 

Deze bevinding sluit ook aan bij de bevindingen van het onderzoek dat Filip Commeyne 

in 2009 bij studenten die naar sTimul gingen deed. Studenten benadrukten in dit 

onderzoek ook dat zij tijdens de voorbereiding van de inleefstage, en tijdens de 

inleefstage sterk bezig waren met hun teamwerking en dat zij veel belang hechten aan 

de samenwerking. Als simulant- zorgvrager, en begeleider van studenten bij een 

inleefstage heb ik ook kunnen vaststellen dat studenten zeer veel belang hechtten aan 

het overeenkomen in team, en dat zij van daaruit sterk geneigd waren compromissen te 

sluiten, en zich dus aan te passen aan de conventies binnen de groep. Mede omdat het 

welslagen van de stage voor hen sterk samenhing met de mate waarin ze erin slaagden 

een goede samenwerking binnen het team tot stand te brengen. De studenten 

beschouwden de inleefstage in sTimul als een mogelijkheid om hun kunnen te bewijzen, 

en voelden zich door de docenten geobserveerd en geëvalueerd (Commeyne, 2009). 

Zoals eerder besproken vertrekt men in sTimul vanuit de zorgethiek om zorgpraktijken 

te bekijken. Binnen de zorgethiek focust men niet op dilemma‟s, maar kijkt men naar 
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zorg vanuit een relationele context, wil men het lijden van de mens verzachten, 

wegnemen vanuit betrokkenheid. Bij de EBT is er reflectie nodig over welke waarden in 

het geding komen, en hoe we daartussen kunnen kiezen. De situaties in de EBT (zie 

bijlage 1) zijn dan ook gekozen omwille van hun dilemmakarakter. Bij goede zorg 

vanuit zorgethisch perspectief gaat het echter niet zozeer over dilemma‟s met 

conflicterende waarden, maar in de eerste plaats om aandacht en het doorbreken van 

routinematig handelen, en waar dit vorm krijgt in het handelen. Tijdens de 

reflectiemomenten voor, tijdens en na de stage in sTimul zijn studenten op deze wijze 

bezig om  te reflecteren over de zorg. De simulanten worden aangemoedigd om hun 

ervaringen te bespreken, te delen met de andere simulanten, en worden zo gestimuleerd 

om na te denken over de eigen zorgpraktijken. Echter over dilemma‟s wordt er niet 

gesproken. Hoewel men van zorgethische praktijk een verfijning en een groei in het 

ethisch redeneren in de dilemma‟s die de EBT aanbiedt (behalve dilemma vier) mag 

verwachten,  ligt deze groei naar alle waarschijnlijkheid verder dan wat de ervaring in  

sTimul tot stand kan brengen en beoogt. 

Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de manier waarop ervaring het niveau 

van ethisch redeneren van verpleegkundigen beïnvloedt. Het is duidelijk dat het ethische 

redeneerproces dat voorafgaat aan het nemen van een ethische beslissing een complex 

proces is dat beïnvloed wordt door tal van contextuele en persoonlijke factoren. De 

manier waarop dit gebeurt is echter nog onduidelijk.  De relatie tussen zorgethisch 

denken en de niveau‟s van ethisch redeneren zoals door Kohlberg beschreven, wordt in 

de zorgethiek niet gethematiseerd. Dierickx de Casterlé heeft bij het maken van de EBT 

dan ook geprobeerd de kritiek van Gilligan op de theorie van Kohlberg te ondervangen 

(1997b) . In welke mate dat ook gelukt en verantwoord is, is nog weinig voorwerp van 

discussie geweest. 

We zien bij de beïnvloedingsscores dat studenten zich na de inleefstage in sTimul meer 

aan hun eerder genomen besluit vasthouden bij dilemma een, en zich minder laten 

beïnvloeden door conventionele argumenten. Hoewel dilemma een qua aard 

gelijkaardig is aan de dilemma‟s drie en vijf en handelt  over een conflict tussen 

persoonlijke vragen van de patiënt en professionele doelstellingen, zien we hier toch 

duidelijk andere resultaten.  
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Zoals eerder aangegeven ligt de focus binnen sTimul misschien eerder op het vergroten 

van de betrokkenheid van studenten, met de bedoeling om zo de ethische sensitiviteit te 

bevorderen. Men is dus niet zozeer bezig met waarden als autonomie en 

zelfbeschikkingsrecht op zich. Misschien zit hierin de verklaring voor het feit dat we 

zien dat studenten zich na de inleefstage minder laten beïnvloeden door conventionele 

argumenten bij het uitvoeren van hun beslissing in dilemma een. Dilemma‟s drie en vijf 

handelen over het al dan niet uitvoeren van wisselligging en het aanleren van zichzelf 

insuline toe te dienen. Men zou kunnen stellen dat deze dilemma‟s gaan over iemand 

met een reële kans op genezing, die zijn recht op autonoom beslissen uitoefent. In 

dilemma een is de zorgvrager een jonge vrouw van 30 met een baby, voor wie de 

toekomst er niet rooskleurig uitziet. Het dilemma gaat erover dat zij moeten beslissen de 

baby van de vrouw, die in isolatie verblijft, bij haar toe te laten. Appelleren de 

uitzichtloosheid van de situatie en de moederliefde misschien meer aan de 

betrokkenheid van de studenten? Misschien sluit de leeftijd van de vrouw dichter aan bij 

de leefwereld van de studenten? Het is alleszins opmerkelijk dat  hoewel studenten 

tijdens hun inleefstage in sTimul vooral met ouderen bezig waren het toch deze casus is 

die hen het meest laat volharden in hun idee. Temeer daar we ons, zoals eerder 

aangegeven, vragen kunnen stellen bij de generalisatie van de ervaring in sTimul. 

We zien dat bij meer studenten score persoonlijk engagement en de ervaren 

capaciteitsscore ten aanzien van de voorgestelde dilemma‟s toeneemt, doch er is geen 

significante verandering bij de gehele groep. Helaas hebben we geen gegevens ter 

beschikking die ons kunnen zeggen wat de ervaren capaciteit en betrokkenheid per 

dilemma is. Zodoende kunnen we niet zeggen of dilemma 1 ook hierbij een aparte 

positie inneemt.  

Bij 60% van de studenten zien we een hogere score persoonlijk engagement na de 

inleefstage in sTimul. Bij 38% zien we echter een lagere score na de inleefstage. Bij 

deze groep is het gemiddeld verschil pre- en post- inleefstage groter. Uit analyse van de 

resultaten blijkt dat er een beperkt aantal studenten is bij wie de betrokkenheid sterk 

verminderd is na de stage. Deze slechte score bij een aantal studenten kan misschien 

wel verklaard worden doordat er een aantal studenten naar sTimul gaan, terwijl zij dit 

volledig zinloos vinden. Bij het verspreiden van de tests kon worden opgemerkt dat 

sommige studenten het hele idee van een inleefstage belachelijk vinden en ervan uitgaan 
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dat zij in sTimul niets kunnen leren wat ze op stage niet beter zouden kunnen leren met 

“echte” patiënten. Voor deze studenten is sTimul toneel, dat losstaat van de “ echte 

zorgpraktijk”. Deze gedachten werden geuit voor en na de stage, en een klein aantal 

studenten vond de stage dan ook tijdsverlies. 

Bij dilemma vier merken we dat studenten duidelijk meer beïnvloed worden door 

praktische argumenten na de inleefstage in sTimul. Heeft dit te maken met de aard van 

dilemma vier? Een reëel ethisch dilemma, een conflict tussen twee persoonlijke vragen. 

Neemt men uit veiligheid eerder zijn toevlucht tot praktische argumenten, omdat de 

effectieve persoonlijke vragen te moeilijk zijn? Dit staat echter wel in contrast met het 

feit dat studenten zowel voor als na sTimul de hoogste score ervaren capaciteit halen bij 

dilemma vier ( zie figuur 8). En dit ondanks het feit dat de ervaren betrokkenheid bij 

dilemma vier kleiner is dan bij de andere dilemma‟s.  

Wanneer we het onderzoek van Nolan  en Markert (2002) bekijken is het misschien niet 

vreemd dat er geen significante toename is van de ervaren capaciteit bij de studenten na 

sTimul. Ook daar waren drie van de 15 studenten onzekerder na hun opleiding 

betreffende ethisch redeneren dan ervoor. Misschien maakt de ervaring net dat sommige 

studenten zich bewuster zijn van de complexiteit van de zorg. Dat ze nu pas de ethische 

dimensie van zorg zien, en daardoor onzekerder worden over hun capaciteiten. Helaas 

kunnen we niet uitzuiveren of deze studenten dan beter scoren op andere gebieden. 

Wanneer we de totale scores betrokkenheid en ervaren capaciteit vergelijken met de 

scores van de studenten van hetzelfde opleidingsniveau uit het onderzoek van Dierckx 

de Casterlé (1993) dan zien we dat deze scores in ons onderzoek telkens duidelijk hoger 

liggen. In het doctoraalonderzoek van Dierckx de Casterlé (1993) waren en de 

betrokkenheid en de ervaren capaciteit tav dilemma vier ook minder groot. Zou er 

ondertussen in het verpleegkundig onderwijs meer aandacht besteed worden aan ethiek, 

waardoor studenten zich vaardiger voelen om om te gaan met ethische dilemma‟s?  

Onderwijs blijkt namelijk wel een effect te hebben op de ethische praktijk van studenten 

(Goethals et al., 2010).  

Samenvattend leiden de  voorgaande bedenkingen tot een aantal aanbevelingen voor 

verder onderzoek. 
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7.3 Algemeen besluit en aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

Gezien de resultaten van de onderzoeken van Stevens (2009 ) en Commeyne (2009) is 

het misschien niet vreemd dat er met de EBT zo weinig verandering kon worden 

vastgesteld. De veranderingen die mensen bij zichzelf kunnen constateren na een 

inleefstage in sTimul hebben te maken met een toegenomen sensitiviteit en een andere 

manier van kijken naar de zorg. Er gebeurt bij alle simulanten “iets”, doch het is 

moeilijk dit iets tastbaar te maken. Daarnaast waren er bij Commeyne (2009) ook 

studenten die zich tijdens de stage in sTimul bevestigd voelden in hun manier van 

werken. Studenten die al wisten dat ze het “ goed” doen, en daarin geen verandering 

vaststelden. De veranderingen die simulanten rapporteren zijn klein, en waarschijnlijk 

veel te klein om door middel van de EBT te kunnen worden vastgesteld. Er zijn weinig 

simulanten bij wie Stevens (2009) constateerde dat er effectief een ethisch 

redeneerproces op gang komt. Waren de resultaten van voorgaande onderzoeken bekend 

geweest op het moment dat dit onderzoek van start ging was er waarschijnlijk niet voor 

geopteerd om de EBT te gebruiken.  

Waarschijnlijk heeft de ervaring in sTimul weinig effect op het morele redeneerniveau 

van de simulant- zorggevers, zoals dit door Kohlberg wordt opgevat. Misschien is deze 

verwachting gezien de complexiteit van het ethisch redeneerproces ook wel te hoog 

gegrepen. 

Aangezien men binnen sTimul studenten vooral wil leren naar zorg te kijken vanuit een 

empathische betrokkenheid zou het wel interessant kunnen zijn om hiernaar verder 

onderzoek te doen. Zoals in de literatuurstudie aangegeven gaat voor verschillende 

auteurs betrokkenheid vooraf aan het ethische beslissingsproces. En is betrokkenheid 

dus essentieel voor het bieden van goede zorg. Een onderzoek naar de empathische 

betrokkenheid van studenten verpleegkunde vanuit een zorgethisch kader lijkt dan ook 

aangewezen. Wanneer we meer willen weten wat ervaring betekent voor het ethische 

gedrag van verpleegkundigen is het nodig dat het proces van ethisch handelen grondig  

geanalyseerd wordt. En aangezien het nog onbekend is wat de ervaring in sTimul nu net 

kan betekenen voor het ethisch handelen is kwalitatief onderzoek, dat beter de 

processen en het veranderingsproces kan in kaart brengen hiervoor geschikter. Het is 

dan ook erg jammer dat we het voorziene kwalitatief onderzoek niet hebben kunnen 

uitvoeren, dit had ons zeker meer inzicht verschaft. 
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