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Keuzedeel palliatieve zorg mbo 
Thema 8 Ethiek 

DOCENTENHANDLEIDING 
 
Inleiding 
Palliatieve zorg wordt wel als synoniem gebruikt voor terminale zorg, maar is toch 
niet hetzelfde: terminale zorg wordt enkele weken of dagen voorafgaand aan het 
sterven gegeven, terwijl palliatieve zorg een paar jaar kan duren. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is palliatieve zorg niet gericht op 
genezing van ernstig zieke patiënten, maar vooral op pijnbestrijding en op de 
behandeling van andere klachten. Die klachten kunnen van lichamelijke, psychische, 
sociale en levensbeschouwelijke aard zijn. Het doel is om de kwaliteit van het 
resterende leven van patiënten en hun naasten te bevorderen. Behalve 
professionele zorgverleners zijn ook mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij het 
verlenen van palliatieve zorg. 

Leerdoelen thema 8  
Kennismaken met ethiek in de palliatieve fase en besluitvorming rondom ethische 
dilemma’s in de palliatieve zorg.  
 

Algemeen  

De student: 
● Maakt kennis met ethiek in de palliatieve fase.  
● Heeft kennis van de begrippen empathie en ethiek rondom palliatieve zorg 
● Heeft kennis van de visie en wijze van verlenen van palliatieve zorg bij de 

instelling. 
● Heeft een eigen visie op zorg in relatie tot kwaliteit van leven, comfort, 

lichamelijke en geestelijke aspecten. 
● Kan het thema ethiek bespreekbaar maken met de zorgvrager. 
● Heeft kennis van het stappenplan ethische toolkit. 
● Kan een moreel dilemma aanpakken aan de hand van het stappenplan ethische 

toolkit. 
● Kan aangeven waarom de methodiek van het stappenplan van meerwaarde is 

voor zowel de zorgvrager als ook de zorgprofessional. 
● Kan aangeven op welke wijze en welk moment deze methodiek ingezet kan 

worden. 
● Is zich bewust dat ethische dilemma’s voor de zorgvrager individuele 

verschillende wensen en behoeften zijn. 
 
Specifiek  
Starter: 
● Weet wat de begrippen normen, waarden en dilemma inhouden in relatie tot 

palliatieve zorg. 
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● Heeft zicht op zijn eigen normen en waarden en welke rol deze spelen in de 
uitvoering van de zorg. 

● Kennis opdoen van ethiek in de palliatieve zorg. 
● Weet wat informed consent inhoudt en kan het belang hiervan weergeven. 
 
Bijbehorende opdrachten: 
1. Ethiek en visie 
2. Ethiek in de palliatieve zorg 1 
3. Ethiek in de palliatieve zorg 4 
4. Casus dyspneu 
 
Gevorderde: 
● Heeft kennis van de ethische toolkit. 
● Kan een geformuleerd dilemma inbrengen in een moreel beraad. 
 
Bijbehorende opdrachten: 
1. Ethiek, kennis en praktijk 
2. Ethiek in de palliatieve zorg gevorderd 2 
3. Casus dyspneu 
 
Beroepsbekwaam: 
● Kan vanuit de medische toolkit het stappenplan toepassen in een gesprek met 

de zorgvrager 
 
Bijbehorende opdrachten: 
1. Ethiek in de palliatieve zorg 3 
2. Casus dyspneu 
3. Passende zorg in de laatste levensfase 

 
 
Ethische toolkit KNMG 
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-toolkit/start.htm 
 
Zorg voor Beter; Ethiek 
https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/wat-is-ethiek-zorg 
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/handreiking-ethiek-in-de-zorg 
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/blog-dilemma-vrijheidsbeperking-ethiek 
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang/ethisch-dilemma-vrijheidsbeperking 
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/interview-zorg-dilemma 
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/dilemma-levensvragen-ethiek 
https://www.zorgvoorbeter.nl/kennis-delen/werkplaatsen/routeplanner-dilemma-
s-zorg 
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/eigen-regie/ethiek-praktijk 
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Beeldmateriaal: 
http://www.agora.nl/Ongeneeslijkziek/Palliatievezorg.aspx 
https://www.youtube.com/watch?v=aiXwb2YwYrk (12 min.) 
http://www.alsjenietmeerbeterwordt.nl/videos/palliatieve-zorg/ (5.20 min.) 
http://www.alsjenietmeerbeterwordt.nl/videos/angst-en-verdriet/ (3.45 min.) 
http://www.alsjenietmeerbeterwordt.nl/videos/verwerken-wat-is-dat/ (5.30 min) 
http://www.alsjenietmeerbeterwordt.nl/videos/afscheid-nemen/ (5.45 min) 
 
In de map ‘Inspirerende onderwijsmaterialen rondom ethiek’ zijn verschillende 
documenten opgenomen die als achtergrondliteratuur gebruikt kunnen worden 
door docenten en studenten om inhoud te geven aan de lessen enerzijds en de 
opdrachten anderzijds. 
 
 
 
 
 

Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 Bekijk hier de leerdoelen  
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