Wat is goed? Wat is kwaad?
En hoe kan de ethische commissie je helpen?
Wat is goed? Wat is kwaad? Het zijn twee vragen die we onszelf in het dagelijks leven wel
vaker stellen. Op de televisie, op facebook, op straat, in de winkel: je ziet dingen en je vraagt
je af: kan dit wel? Wat zou ik doen in die situatie? Wat moèt ik doen? Je spreekt erover met
familie, vrienden en je merkt dat iederen zijn eigen mening heeft. Soms is die mening
dezelfde als de jouwe, soms is ze helemaal anders en af en toe wil je graag raad vragen aan
iemand die meer ervaring heeft.
Dat is ethiek: onze waarden en normen, afgespiegeld tegen de wereld.
In een ziekenhuis, waar dagelijks patiënten worden geholpen, is ethiek niet weg te denken
van de werkvloer. Er zijn de grote vragen: ‘hoe denk je over euthanasie?’ en ‘Is het fixeren
van patiënten ‘ethisch verantwoord’?’ Elke mening is anders, maar tegenstrijdige meningen
hoeven niet tot conflict te leiden. Op de grote ethische vragen binnen de context van het
ziekenhuis zijn antwoorden geformuleerd. Die antwoorden zijn richtlijnen om iedereen die
zich de vraag stelt op weg te helpen om in de geest van het ziekenhuis met zijn patiënten
om te gaan.
En dan zijn er de kleine dingen. De kleine vragen die elke verpleger, arts, … zich wel eens
stelt: kan dit wel? is dit ethisch? Vaak zijn het heel persoonlijke dingen. Een patiënt die een
verpleegkundige wat toevertrouwt kan ongewild voor zware dilemma’s zorgen. Een
verpleger kan zich afvragen of hij tegen een dementerende patiënt niet te kortaf was. De
arts kan zich afvragen of de palliatieve sedatie van zijn patiënt wel de juiste keuze is.
Iedereen die werkt met mensen kan zich vragen stellen bij hoe de dingen gebeuren.
Bovendien zorgen de vele verschillende nationaliteiten en godsdiensten van de
personeelsleden van het ziekenhuis er ook vaak voor dat dezelfde etische vraag voor velen
een ander antwoord heeft.
Ethische commissie
Om die reden heeft het ziekenhuis een ethische commissie. De ethische commissie wil het
personeel van het ziekenhuis bijstaan bij het oplossen van de dagelijke ethische vragen.
Vandaag telt de ethische commissie van AZ Monica 15 leden. Het is een multidisciplinaire
groep die bestaat uit verpleegkundigen en artsen maar ook een pastoraal medewerker, een
jurist, apotheker en huisarts. Stuk voor stuk mensen met veel ervaring op de werkvloer die
zich willen inzetten om het werk niet lichter, maar soms wat duidelijker te maken.

Wat doet de ethische commissie?
De commissie heeft twee taken. Enerzijds geeft ze advies over alle protocollen die
betrekking hebben op de studies en experimenten in het ziekenhuis (masterproeven rond
patiëntengegevens). Anderzijds gaat ze aan de slag met vragen die komen vanop de
werkvloer. Alle ethische vraagstukken worden besproken door de leden van de commissie.
Wanneer ze tot een antwoord komen, wordt een adviestekst opgesteld, die wordt
voorgelegd aan de directie van het ziekenhuis. Die tekst wordt later omgevormd tot
specifieke richtlijnen waarop het personeel zich kan beroepen.
Waarmee kan ik terecht bij de commissie?
De commissie behandelt alle ethische vraagstukken die binnenkomen. Dat kan zijn onder de
vorm van een concrete vraag of van een probleem dat zich voordoet. Ook met opmerkingen
over de huidige protocollen kan je terecht bij de commissie.
Hoe contacteer ik de commissie?
Ethische vragen kunnen ontstaan over de privacy van patiënten, over de behandeling van
een patiënt of over de dagelijkse gang van zaken bij een opname, medicatie, transfers
binnen afdelingen, het delen van vertrouwenlijk informatie enz. Wil je advies of heb je een
bekommernis die je wil melden, dan kan je de voorzitter en de secretaris per mail bereiken
via ethische.commissie@azmonica.be. Je kan de leden van de commissie ook persoonlijk
aanspreken met je vraag.
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Wat daarna?
Vaak zijn het dezelfde vragen die spelen bij personeel van verschillende afdelingen. De
ethische commissie wil graag alle vragen verzamelen en zo een beeld krijgen van de vragen
die het vaakst voorkomen. Deze gaan prioriteit krijgen wanneer adviezen worden
geschreven voor de directie.

Website
Alle informatie over onze ethische commissie vind je ook terug op het intranet of op onze
ziekenhuiswebsite www.azmonica.be.
Wie de bestaande visieteksten over euthanasie en fixatie wil bekijken kan hiervoor terecht
op de algemene website van AZ Monica.
(http://azmonica.be/nl/patiënten/palliatieve_zorg.asp)

