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Samenvatting 

AANLEIDING: Hbo- verpleegkundigen worden geacht competent te zijn in georganiseerd 

ethisch overleg. Onduidelijk is hoe de competentie zich ontwikkelde en welke factoren van 

invloed zijn. VRAGEN Welke ontwikkeling van de competentie voor deelname aan 

georganiseerd ethisch overleg kan worden aangetoond vanaf het begin van de hbo-v tot zes 

jaar na de diplomering? Beïnvloeden factoren als ervaring, onderwijs en organisatie deze 

ontwikkeling? DOEL Inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de competentie voor deelname 

aan georganiseerd ethisch overleg bij drie cohorten (oud)-studenten aan de hbo-v. 

METHODE Tijdens een beschrijvend cross-sectioneel onderzoek hebben (oud)-studenten 

(N=179) van een hbo-v, maar komend uit verschillende regio’s, een door de onderzoeker 

ontwikkelde en gevalideerde vragenlijst ingevuld. Gevraagd werd naar kennis, houding en 

vaardigheden, te gebruiken als persoon, in het methodisch handelen en voor 

organisatorische inbedding van ethisch overleg en naar factoren die bijdragen aan de 

ontwikkeling van de competentie. Absolute en relatieve frequenties werden bepaald, 

gemiddeldes zijn beschreven en getoetst met een enkelvoudige Anova. Beïnvloedende 

factoren werden beschreven en als toelichting bij de resultaten gebruikt. RESULTATEN 

Uitgesplitst naar drie groepen leidden de resultaten tot specifieke informatie over 

ontwikkeling van de competentie voordat studenten ervaring opdeden met georganiseerd 

ethisch overleg en daarna. Kennis en vaardigheden ontwikkelden significant tijdens de hbo-v 

als het ging om de directe patiëntenzorg. Ná de opleiding ontwikkelde houding ten opzichte 

van ethisch overleg, maar ontbreekt het oud-studenten aan vaardigheden en zelfvertrouwen. 

CONCLUSIES Tijdens en na de hbo-v is de ontwikkeling van de competentie voor 

georganiseerd ethisch niet geheel positief. Ervaring, onderwijs en organisatie lijken hierop 

van invloed. AANBEVELINGEN: Hoger beroepsonderwijs voor verpleegkundigen dient zich 

vanaf het begin te richten op het onderhouden van de aanwezige motivatie voor ethisch 

overleg. Vervolgonderzoek kan beschreven belemmeringen van het zich niet competent 

voelen verder uitdiepen en de daadwerkelijke bijdrage van (oud)-studenten aan ethisch 

overleg onderzoeken. 

 

Trefwoorden:  morele besluitvorming, ethisch overleg, ethische commissies, morele 

competenties en verpleegkunde en/of verpleegkundige. 
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Abstract 

INTRODUCTION: Bachelor educated nurses are regarded as competent in care-related 

ethics committees. How this competency develops is unclear as are the factors related to its 

development. QUESTIONS: What is the development of competency for care-related ethics 

committees from the start of the study until 6 years after completion? Do factors like 

experience, education and organisation influence this development? AIM: To gain insight in 

the development of competency, of  three different groups of (former)students, to become 

competent members of care-related ethics committees. METHOD: With a cross sectional 

descriptive research students (N=179) of one school, but coming from several regions, 

completed a questionnaire, that was developed and validated by the researcher. Items were 

about knowledge, attitude and skills, practised as a person, in methodical working and 

dealing with the organisation of ethics committees and were about factors that influence the 

development of the competency. Absolute en relative frequencies were measured and tested 

by one-way Anova. Related factors were described and used in the explanation of the 

results. RESULTS: Divided into three different groups, the results led to specific information 

about development of competency before students had nurse experience and after. There 

was a significant growth in knowledge and skills, during the bachelor study period, in 

relationship to the nursing process. When the students were certified nurses, then they 

developed their attitude about care-related ethics committees, but former students lacked 

skills and self-confidence. CONCLUSIONS: The development of competency for care-related 

ethics committees, during and after bachelor study, is significant but not totally positive. 

Experience, education and organisation seems to influence this development. 

RECOMMANDATIONS: Bachelor education for nurses should focus from the beginning on 

entertaining the motivation. It is recommended to study barriers of feelings of not being 

competent and to study the actually participation of (former)students on care-related ethics 

committees. 

 

Keywords: moral competencies in nursing, moral decision making, moral reasoning, moral 

judgement, ethical rounds, ethics committees and decision making ethics. 
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Introductie    

 

Competentie voor ethisch overleg 

 

Verpleegkundigen hebben  in de omgang met zorgvragers tal van ethische vragen, 

bijvoorbeeld over bejegening en privacy van cliënten, het levenseinde, wachtlijsten en de 

autonomie van cliënten.1,2  Door (deel te nemen aan) ethisch overleg leveren 

verpleegkundigen een bijdrage aan moreel verantwoorde zorg. Bijdragen van 

verpleegkundigen aan ethisch overleg zijn blijkbaar zo belangrijk, dat hiervoor een 

competentie is opgenomen in het competentieprofiel voor hbo-verpleegkundigen.3,4  

Deelname van verpleegkundigen aan ethisch overleg en de vereiste competentie is nog 

weinig onderzocht.5  De vorming van verpleegkundigen en in het bijzonder ethiekonderwijs 

aan de hbo-v is gebaat bij inzicht in de ontwikkeling van deze competentie en de factoren die 

hierop van invloed zijn.  

 

Georganiseerd ethisch overleg  

 

In dit onderzoek gaat het om de ontwikkeling van de competentie voor deelname aan 

structureel ethisch overleg. Voor de leesbaarheid wordt in het vervolg het begrip 

georganiseerd ethisch overleg afgewisseld met ethisch overleg of een bespreking van 

ethische onderwerpen. Het gaat dan steeds om een gestructureerde bespreking over 

ethische onderwerpen waar verpleegkundigen mee te maken hebben in hun relatie tot 

patiënten en collega’s.   

Het begrip moreel beraad wordt in dit artikel niet gebruikt, want een moreel beraad is een 

overleg over ethische onderwerpen volgens een bepaalde methode.6,7 Daarnaast wordt een 

begrip als medisch- ethische commissie niet gebruikt, want dit zijn commissies waarin wel 

ethische onderwerpen besproken worden, maar deze betreffen niet altijd de verpleegkunde 

en deze commissies zijn niet in iedere organisatie aanwezig.5 Verder hebben medisch- 

ethische commissies onderzoeksgerelateerde taken.8 Deelname aan deze laatste  

commissies is in dit onderzoek niet meegenomen. 

 

De competentie in de praktijk 

  

Competent zijn betekent dat een beroepsbeoefenaar een cluster van kennis, houding en 

vaardigheden gebruikt voor het vakkundig oplossen van beroepsproblemen.9 Opvallend is 

dat in het competentieprofiel voor de hbo-v in Nederland wel gesproken wordt over een 
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cluster van kennis, houding en vaardigheden voor het ’participeren in ethische commissies’ 

door verpleegkundigen, maar niet nader omschreven is wat de competentie inhoudt. De 

deskundigheid voor georganiseerd ethisch overleg is in een eerdere literatuurstudie  

beschreven (bijlage 1).1,2,10-22 Deze beschrijving biedt niet alleen een beeld van wat 

verpleegkundigen in Nederland en andere westerse landen weten van (het organiseren van) 

ethisch overleg, hoe zij zich verhouden tot georganiseerd ethisch overleg en wat zij daarin 

doen (bijlage 1), maar biedt ook de mogelijkheid tot het onderzoeken van (ontwikkeling van) 

de competentie. Bekend is dat educatie over ethiek en de bespreking van ethische 

onderwerpen op de afdeling van positieve invloed zijn op de rol van de verpleegkundige.10,16  

Ook leiden meer ervaring en een leeftijd van ouder dan 25 jaar tot de inzet voor ethisch 

overleg1,15 In het hier beschreven onderzoek werd dan ook verondersteld dat (oud) studenten 

verpleegkunde met meer onderwijs en meer ervaring een grotere competentie voor 

georganiseerd ethisch overleg tonen.  

 

Probleemstelling en doel van onderzoek 

 

Eerder genoemde onderzoeken naar ethisch overleg lieten twee problemen zien voor wat 

betreft de ontwikkeling van de competentie. Allereerst leken verpleegkundigen de 

competentie minder te ontwikkelen dan met hbo-v onderwijs wordt beoogd. De kwaliteit van 

georganiseerd ethisch overleg is daarmee in het geding en de kwaliteit van zorg. Een tweede 

probleem dat hiermee samenhing was dat nog weinig bekend was welke factoren een rol 

spelen in de ontwikkeling van de kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn voor ethisch 

overleg en wat dat betekent voor ethiekonderwijs aan de hbo-v. 

Gegeven de gestelde problematiek was het hier beschreven onderzoek bedoeld om te 

komen tot aanbevelingen voor ethiekonderwijs aan de hbo-v, zodat studenten opgeleid 

worden tot verpleegkundigen die competent zijn voor het participeren in ethische commissies 

en vervolgens een bijdrage leveren aan moreel verantwoorde zorg in de praktijk.  

 

Onderzoeksvraag 

 

Voortvloeiend uit de doelstelling stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:   

1 a Welke ontwikkeling van de competentie voor deelname aan georganiseerd ethisch 

overleg, kan worden aangetoond tussen eerstejaarsstudenten, vierdejaarsstudenten en oud-

studenten hbo-v?  
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1 b Welke verschillen in ontwikkeling van de competentie voor deelname aan georganiseerd 

ethisch overleg, kan worden aangetoond tussen eerstejaarsstudenten, vierdejaarsstudenten 

en oud-studenten hbo-v?  

2. Wat is de invloed van factoren als ervaring, onderwijs en organisatie op de ontwikkeling 

van deze competentie?  

 

Gestelde onderzoeksvragen werden in het licht van het beroepsmatig handelen van de 

verpleegkundige onderzocht, zodat specifiek gekeken kon worden op welk taakgebied het 

probleem zich voordoet. Het ’Beroepsprofiel van de verpleegkundige’ maakt in het 

beroepsmatig handelen namelijk onderscheid naar taakgebieden als professiegebonden 

taken, zorgvrager gebonden taken en organisatiegebonden taken.4  Daar zullen de vragen 

naar kennis, houding en vaardigheden zich dan ook op richten. 
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Methode van onderzoek 

 

Inleiding 

 

Na beschrijving van het onderzoeksdesign en dataverzameling wordt ingegaan op (de 

validiteit en betrouwbaarheid van) het instrument en data-analyse.  

 

Studie design  

 

Het onderzoek bestond uit een kwantitatief beschrijvend onderzoeksdesign, omdat nog 

weinig bekend was over de onderzoeksvraag en een kwantitatief beschrijvend onderzoek 

bijdraagt aan een breed beeld over ontwikkeling van de competentie voor ethisch overleg. 

Vervolgens is gekozen voor een cross-sectioneel onderzoek omdat de onderzoeker in korte 

tijd (op een moment) veel data wilde genereren van grote groepen studenten. Met een cross-

sectioneel onderzoek kon tijdens verschillende fasen in en na de opleiding naar de stand van 

de ontwikkeling van (oud)-studenten worden gevraagd.23   

 

Setting 

 

In dit onderzoek vormden (oud)-studenten verpleegkunde van een hogeschool de 

onderzoekspopulatie. Deze hogeschool kenmerkt zich door onderwijs van de hoogste 

kwaliteit in verpleegkunde op niveau 5 24,25 met een duidelijke omschreven missie en 

onderwijsvisie gebaseerd op een christelijke levensvisie.26  

 

Deelnemers 

 

Er is gebruik gemaakt van een gelegenheidssteekproef (selecte steekproef) van drie 

groepen studenten (n=347); zowel eerstejaarsstudenten (126 studenten), als 

vierdejaarsstudenten (102) en oud-studenten (n=125) die vijf en zes jaar geleden zijn 

afgestudeerd. Geïncludeerd werden studenten die voltijd onderwijs (n=80) volgden, vóór zij 

hun eerste stage ingingen in jaar een, voltijdstudenten in het vierde jaar (n=65), na alle 

stages en oud-studenten die vijf en zes jaar geleden als voltijd student zijn afgestudeerd 

(103). Vijfde- en zesdejaarsstudenten werden geïncludeerd omdat zij hetzelfde curriculum 

gevolgd hadden als de huidige studenten. Deeltijdstudenten werden niet benaderd omdat 

verwacht kan worden dat zij ouder zijn en vaak meer ervaring hebben in de gezondheidszorg 
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dan reguliere studenten. Van 70 oud-studenten waren zowel adressen en telefoonnummers 

bekend; zij zijn persoonlijk gevraagd om deel te nemen. In totaal werden 215 studenten 

benaderd, waarbij gekozen is voor een zo groot mogelijke groep respondenten om de 

representativiteit van het onderzoek te verhogen.23 In eerder gedane kwantitatieve 

onderzoeken naar de bijdrage van verpleegkundigen aan georganiseerd ethisch overleg is 

gebruik gemaakt van 99 en 100 respondenten.17, 11 

 

Variabelen 

 

Demografische gegevens als leeftijd en sekse werden verzameld om mogelijke opvallende 

verschillen tussen de cohorten te kunnen analyseren en om verschillen tussen 

participerende studenten en non-respons te analyseren. Naar de woonplaats is gevraagd om 

zicht te krijgen op cultuurverschillen. Een andere demografische variabele is vooropleiding 

als HAVO of VWO; dat een verschil kan maken in het vermogen tot redeneren en 

argumenteren. Naar de volgende persoonlijke gegevens werd gevraagd: leeftijd en 

werk/stage ervaring in de gezondheidszorg. 

De afhankelijke variabele is de ontwikkeling van omschreven competentie uitgedrukt in 

kennis, houding en vaardigheden (beroepsinhouden) en uitgedrukt in professiegebonden 

taken, zorgvragergebonden taken en organisatiegebonden taken (taakgebieden).  

De ontwikkeling van de competentie werd in dit onderzoek geduid als een proces van het 

bespreken van ethische onderwerpen in het verpleegproces (zorgvragergebonden taken) 

naar een bespreking waarbij de context van de zorg actief beïnvloed wordt door 

verpleegkundigen (organisatiegebonden taken) zodat verpleegkundigen (professiegebonden 

taken) komen tot de meest geschikte oplossing voor een ethisch onderwerp in de unieke 

situatie van de patiënt.22 Verschillende items gaan daarom bijvoorbeeld over thema’s als: 

‘’bijdrage aan beleid’’, ‘’assertiviteit ten opzichte van leidinggevende’’ en ‘’visie op ethisch 

overleg’’.  
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Data verzameling 

 

De dataverzameling vond plaats tussen december 2008 en maart 2009. In een survey is 

gebruik gemaakt van een door de onderzoeker ontwikkelde en gevalideerde vragenlijst, 

omdat geen instrument voorhanden was.   

 

Survey 

 

De vragenlijst en een informatiebrief werden tijdens contactmomenten in het onderwijs 

verspreid onder studenten. Oud-studenten ontvingen per post de vragenlijst, informatiebrief 

en een retourenveloppe.  

 

Ethische aspecten 

 

Studenten werden mondeling en schriftelijk uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek   

(CCMO, 2008). De informatiebrief bestond uit informatie over onder andere de 

verantwoordelijken en de doelstelling van het onderzoek. Tevens werd uitgelegd dat het 

invullen van de vragenlijsten op vrijwillige basis zou gebeuren en dat het invullen en 

retourneren van de vragenlijsten impliceerde dat geïnformeerde toestemming werd gegeven 

door de (oud)-student om de gegevens (anoniem) te gebruiken in het onderzoek (WBP, 

2008). Voor het onderzoek is schriftelijke toestemming verkregen van de manager van de 

afdeling verpleegkunde en van de manager van de afdeling Marketing, Communicatie en 

Studentzaken. 

 

Het instrument 

 

De vragenlijst bestond uit drie delen (bijlage 3). In deel A werd gevraagd naar demografische 

gegevens en werkervaring in de gezondheidszorg in het verleden en nu. Deel B bestaat uit 

48 items die gaan over kennis, houding en vaardigheden en toepassing daarvan voor de 

eigen persoon, in het verpleegproces en in de organisatie (bijlage 2, tabel 1b). In deel C van 

de vragenlijst werden drie half open vragen gesteld over factoren die bijdragen aan gebrek 

aan ontwikkeling van de competentie.  

Deel B bevat 24 items die zowel negatief als positief geformuleerd zijn. Een vijfpunten  

Likertschaal gaf vier antwoordmogelijkheden en een vijfde antwoordmogelijkheid om te 

antwoorden dat de stelling niet van toepassing is (1=geheel mee oneens/ 4=geheel mee 

eens/ 5= niet van toepassing). Ontwikkeling van de competentie werd onderzocht in de 
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toepassing van de competentie (tabel 1a), waarin eerder genoemde taakgebieden 

taakgebieden zijn te onderscheiden voor: 

- de professional; hoe gebruikt de persoon de eigen deskundigheid als hbo- 

verpleegkundige,  

- het proces; hoe hanteert de verpleegkundige de competentie voor ethisch overleg in het 

verpleegproces, 

- de organisatie; hoe hanteert de verpleegkundige de competentie voor ethisch overleg in 

beleid en samenwerking.4 

Per taakgebied werden items geformuleerd voor de beroepsinhouden van de competentie 

die resulteerde uit de systematische literatuurstudie (tabel 1a en bijlage 2). Steeds werd voor 

zowel kennis, houding en vaardigheden de drieslag van genoemde taakgebieden gemaakt; 

dit gaf negen concepten (bijlage 5, tabel 4). Voorbeelden uit de vragenlijst (bijlage 3): kennis 

als professional: kennis die de persoon heeft over ethiek en beroepscodes; item 11 en 17, 

kennis in het proces: kennis die hij gebruikt in zijn beroepsuitoefening; item 12 en 18 en 

kennis in de organisatie: kennis die hij toepast in de context van georganiseerd ethisch 

overleg; item 13 en 19. 

 
Tabel 1a     Matrix:  beroepsinhouden en taakgebieden als raamwerk voor een vragenlijst 
over ontwikkeling van de competentie voor georganiseerd ethisch overleg 

 Taakgebieden   

  Beroepsinhouden   Professional Proces Organisatie 

Kennis   Items:     

1 het gebruik van kennis van 
ethiek en beroepscodes, 

2 het herkennen en ervaren 
van ethische onderwerpen 

3 de ontwikkeling van een 
visie op ethische 
onderwerpen 

Houding       

6 het bespreken van emoties 
en onzekerheid 

7 gemotiveerd zijn 

8 ongevoelig voor hiërarchie 

Vaardigheden       
4 het hanteren van 
verschillende professionele 
perspectieven 
5 argumenteren, redeneren 
en assertief kunnen zijn in 
samenwerking 
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Validiteit en betrouwbaarheid van het instrument  

 

Voor het ontwikkelen van de 24 items van de vragenlijst is gebruik gemaakt van het 

fasemodel van Lynn27 om de inhoudsvaliditeit vast te stellen. Allereerst zijn begrippen als 

ontwikkeling, competentie en georganiseerd ethisch overleg in een systematische 

literatuurstudie onderzocht; dit geldt ook voor de rubricering naar taakgebieden. In de daarop 

volgende fasen zijn items geformuleerd door twee deskundigen en in de laatste fase zijn de 

uitspraken aan een viertal experts voorgelegd. De experts waren twee verpleegkundigen die  

het functioneren van ethisch overleg binnen de psychiatrie hebben onderzocht, een 

verpleegkundige die deel nam aan moreel beraad in een algemeen ziekenhuis en de vierde 

deskundige heeft op academisch niveau o.a. onderzoek gedaan naar het bespreken van 

ethische onderwerpen volgens de Nijmeegse methode. Hen is gevraagd de relevantie te 

beoordelen van geformuleerde items. Deze deskundigen bevestigden dat alle 

beroepsinhouden uit de omschreven competentie in deellijst B aan bod komen en gaven alle 

vier hun goedkeuring, een voorwaarde voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek.27 

Vervolgens werden drie hbo-v studenten benaderd om te toetsen of de geformuleerde 

uitspraken geschikt leken voor (oud)-studenten. Hun ervaringen zijn gebruikt om de 

vragenlijst meer geschikt te doen zijn voor studenten (face validity).23,27,28 Om de 

betrouwbaarheid van de vragenlijst te verhogen zijn voorgestructureerde 

antwoordcategorieën ontwikkeld en is een duidelijke invulinstructie bijgevoegd. Studenten 

werden klassikaal benaderd en gevraagd om de vragenlijst in te leveren direct na het 

invullen voor het verlaten van het lokaal. Zowel onder eerder genoemde drie studenten is 

getest of de procedure van dataverzameling werkt als onder een groep van twaalf studenten 

uit het tweede jaar en een groep van twaalf studenten uit het derde jaar; waarna het 

verduidelijken van enkele items plaatsvond.28  Vervolgens konden studenten de vragenlijsten 

anoniem inleveren; hierdoor nam de kans op het geven van sociaal wenselijke antwoorden 

af en was er controle op de invloed van medestudenten.23 Oud-studenten ontvingen de 

vragenlijst in de thuissituatie. Anonimiteit  van de gegevens werd gewaarborgd door de 

geretourneerde vragenlijsten te nummeren en deze nummers te gebruiken bij de data 

verwerking. Bij het beoordelen van de thema’s uit de antwoorden van deel C is een tweede 

deskundige betrokken geweest.   
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Data-analyse   

 

Voor de analyse van gegevens is gebruikt gemaakt van beschrijvende statistiek om 

verschillen tussen de demografische gegevens van de verschillende groepen te vergelijken 

en zicht te krijgen op de (non)respons (deel A). Frequenties van scores uit deel B zijn per 

item beschreven. Om te bepalen of de items van deel B intern voldoende consistent zijn, zijn 

Cronbach’s alpha’s bepaald.23 Vervolgens zijn verschillen van groepsgemiddeldes getoetst 

op significantie. De verschillen van groepsgemiddeldes konden tegelijkertijd worden 

vergeleken met een enkelvoudige variantie-analyse (Anova), omdat het hier ging om een 

meer dan twee groepen design.23 Anova was tevens een toets waarmee de groepen 

paarsgewijs vergeleken konden worden, terwijl de significanties werden gecorrigeerd voor 

het aantal vergelijkingen dat tegelijk werd uitgevoerd (Bonferroni). Het significantieniveau is 

gesteld op 1 %. Hiermee is de kans kleiner dan met alpha=0,05 op het ten onrechte 

vaststellen van verschillen, tussen de groepen, in ontwikkeling van de competentie. 

De antwoorden bij deellijst C zijn allereerst kwantitatief beschreven voor de somscores, 

zodat overzicht ontstond van de somscores (bijlage 7). Daarnaast zijn de opmerkingen 

geïnventariseerd en de thema’s in een tabel gezet (bijlage 6). De antwoorden zijn gebruikt 

ter toelichting op de kwantitatieve resultaten.  
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Resultaten 

 

Inleiding 

 

Het statistische programma Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versie 14 werd 

gebruikt voor beschrijvende statistiek, voor de vaststelling van mate van interne consistentie 

van de vragenlijst en voor toetsing van significante groepsgemiddeldes. Met behulp van 

Microsoft Office Excell 2007 zijn tabellen gemaakt.  

 

Respons en non-respons 

 

In totaal reageerden 179 (oud)-studenten (tabel 2). De totale respons was 83 %. Voor de 

eerstejaarsstudenten 81% en 83% voor de vierdejaarsstudenten, van de oud-studenten was 

de respons 86%.  

 

Analyse van deel A  

 

Drie groepen (oud)-studenten van bijna even grote omvang vormden de respondenten.  

Respondenten kenmerkten zich voor 62 % door een Havo opleiding  (62 %) en 18,2 % had 

een VWO opleiding. Respondenten zijn voor 90 % vrouw en werken voor bijna de helft (40,8 

%) anders: werken in de thuiszorg werd genoemd door vierdejaarsstudenten en oud- 

studenten en een enkele oud-student werkte in een managementfunctie of in een hospice. 

Bij anders werd ook gescoord wanneer studenten in jaar een of vier geen bijbaan hadden. 

Vierdejaarsstudenten en oud-studenten hadden bijna dubbel zoveel ervaring in de algemene 

gezondheidszorg en ruim 6 maal zoveel ervaring in de geestelijke gezondheidszorg als 

eerstejaarsstudenten (tabel 2). Bijna tweederde van de studenten woonden in een 

plattelandsomgeving. Deze gegevens geven een beeld van de respondenten en worden 

nauwelijks betrokken bij de analyse van de resultaten van vragenlijst B.  
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Tabel 2 demografische gegevens van de respondenten 
  

     Jaargroep Jaar een Jaar vier Oud-studenten Totaal 

Respons N= 65 N= 54 N= 60 N= 179 

Gemiddelde leeftijd 
18,2 21,6 28,3 22,6 

Vooropleiding          
MBO 3 5 9 17 
HAVO 48 32 31 111 
VWO 4 12 17 33 
Anders/ HBO/Universiteit 7 3 0 10 

Sekse         
Man 8 3 7 18 

Vrouw 57 51 53 161 

Werkervaring  
gezondheidszorg het 
verleden 

      

  
Somatisch verpleeghuis/ 
Algemeen ziekenhuis 24 54 58 136 

Jeugdgezondheidszorg 3 8 11 22 
Geestelijke 
gezondheidszorg 8 51 

48 
107 

Anders /HBO/Universiteit 7 11 10 28 

Werkervaring  
gezondheidszorg nu         
Somatisch verpleeghuis/ 
Algemeen ziekenhuis 17 28 33 78 

Jeugdgezondheidszorg 0 4 1 5 
Geestelijke 
gezondheidszorg 4 9 9 22 

Anders/ HBO/Universiteit 43 13 17 73 

Woonplaats         
Platteland 44 31 36 111 

Stad 21 22 24 67 

 

Analyse deel B 

 

Interne consistentie  

 

Cronbach’s alpha interne consistentie coëfficiënt tussen 70 en 90 is een maat voor een 

betrouwbare schaal en is een indicatie van een hoge mate van interne validiteit.23 

Tabel 3a Interne consistentie van de items uit de vragenlijst die betrekking hebben op de competentie (deellijst B) 
 

  Kennis Houding Vaardigheden Gehele deellijst  B     
N items 18 18 12 48 

  Cronbach’s alpha 0,94 0,73 0,93 0,95 

  Cronbach’s alpha is bepaald voor de items die gaan over kennis, houding en vaardigheden 

en het geheel van de vragenlijst, omdat in dit onderzoek ontwikkeling van de competentie 

werd onderzocht.  
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Individuele scores  

 

Om te kunnen bepalen of studenten consistent antwoorden op de items van deellijst B, zijn 

zoals eerder genoemd, de items zowel negatief als positief geformuleerd. Een overzicht van 

de individuele scores laat zien dat de percentages voor individuele scores van de positief 

gestelde vragen en van dezelfde vraag, maar dan negatief gesteld, bijna gelijk zijn (tabel 3b, 

bijlage 4). Positief geformuleerde items scoorden steeds iets hoger voor (geheel) mee 

oneens dan dezelfde items maar dan negatief geformuleerd voor (geheel) mee eens. 

Bijvoorbeeld item 44 scoorde op (geheel) mee oneens 21,8 % en bij item 53 scoorden 

respondenten19 % (geheel) mee eens. Twee uitzonderingen hierop zijn items die gaan over 

(resp. een afhankelijke en een assertieve) houding; items 42 en 39 en de items 43 en 40. 
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Gemiddelde scores  

 

De gemiddelde scores geven een antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek.  

 

Grafiek 1: gemiddelden per jaargroep, voor de negen concepten die gaan over de toepassing van competentie:  
kennis te gebruiken voor eigen deskundigheid (professional), in het verpleegproces en in de organisatie 
houding als professional, in het verpleegproces en ten opzichte van het organiseren van ethisch overleg  
vaardigheden als professional, in het verpleegproces en om ethisch overleg te organiseren 

 

In de grafiek is een patroon zichtbaar voor kennis en vaardigheden: op de drie 

toepassingsgebieden stijgen de gemiddelden tot en met jaar vier meer dan na diplomering. 

Daarbij zijn de gemiddelden het hoogst als het gaat om de directe patiëntenzorg. Dit laatste 

geldt ook voor houding (tabel 4, bijlage 5). Voor wat betreft houding is te zien dat tijdens de 

opleiding ontwikkeling van houding afneemt ten opzichte van het organiseren van ethisch 

overleg, in tegenstelling tot de stijging van houding na diplomering.  
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Toetsing van gemiddeldes  

 

Om te kunnen beoordelen in hoeverre de gemiddelde scores van de concepten niet alleen 

verschillen ten gevolge van toevalsfactoren, maar duiden op een betekenisvol verband 

(tussen jaargroep en gemiddelde scores) is getoetst met een eenweg-variantie-analyse 

ANOVA (tabel 5). Significante verschillen in ontwikkeling van de competentie voor ethisch 

overleg zijn aangetoond voor het gebruik van kennis en vaardigheden als professional, in het 

verpleegproces en voor het maken van beleid; tussen jaar één en jaar vier en tussen jaar 

één en oud-studenten. Significante verschillen zijn er voor houding als het gaat over 

ontwikkeling van de houding ten opzichte van ethisch overleg als professional; tussen jaar 

één en oud- studenten en ontwikkeling van de houding ten opzichte van het maken van 

beleid van ethisch overleg; tussen jaar vier en oud-studenten. 

 

Tabel 5 Significante verschillen tussen groepsgemiddeldes per concept en vergelijking van significante verschillen.  

Items Anova F df sig Bonferroni 
vergelijking 

sig 95% BHI 

kennis voor 
eigen persoon 

64,03 178 0,00 Jaar vier met jaar een  0,00 0,4528 - 
0,8091 

    Oud-studenten met jaar 
een  

0,00 0,5821- 
0,9286 

kennis in het 
verpleegproces 

61,87 178 0,00 Jaar vier met jaar een 0,00 0,4883- 
0,8244 

    Oud-studenten met jaar 
een  

0,00 0,4860- 
0,8127 

kennis in de 
organisatie 

54,3 178 0,00 Jaar vier met jaar een 0,00 0,3314- 
0,6768 

    Oud-studenten met jaar 
een  

0,00 0,5320- 
0,8678 

houding van 
eigen persoon 

13,13 177 0,00 Oud-studenten met jaar 
een 

0,00 0,1266- 
0,3670 

houding in de 
organisatie 

8,9 176 0,00 Oud-studenten met jaar 
vier 

0,00 0,1453- 
0,5577 

vaardigheden 
van de 
persoon 

43,15 176 0,00 Jaar vier met jaar een 0,00 0,3513- 
0,7373 

    Oud-studenten met jaar 
een  

0,00 0,4950- 
0,8705 

vaardigheden 
in het proces 

34,44 176 0,00 Jaar vier met jaar een  0,00 0,2510-
0,6277 

    Oud-studenten met jaar 
een  

0,00 0,4259- 
0,7924 

vaardigheden 
in de 
organisatie 

32,75 176 0,00 Jaar vier met jaar een  0,00 0,2190- 
0,6077 

    Oud-studenten met jaar 
een  

0,00 0,4321- 
0,8103 

Significantie (sign)=p= < 0,01  Bonferroni: multiple comparisons van paren van uitgevoerde toetsen. 
BHI: het verschil in gemiddeldes ligt voor 95 % tussen genoemde waarden 
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Analyse van deellijst C 

 

Bij deellijst C werd gevraagd te reageren wanneer men zich niet competent vond. Studenten 

uit jaar één hebben over de hele competentie (kennis, houding en vaardigheden) de meeste 

factoren aangekruist (bijlage 7). Bij vaardigheden wordt door de groepen heen steeds minder 

vaak een factor aangekruist (tabel 6a).   

 

Tabel 6a Frequenties deellijst C     

groep vraag 1,2  en 3     

 
kennis houding vaardigheden 

jaar een 64 64 63 

jaar vier 50 50 50 

oud-studenten 50 50 48 

Totaal 164 164 161 

 
 
Beschreven factoren werden door respondenten in verband gebracht met onervarenheid met 

het (organiseren van) ethisch overleg, gebrek aan kennis en vaardigheden hiervoor en 

onvoldoende aanmoediging (tabel 6b, bijlage 6). Oud-studenten noemden ook dat parttime 

werken niet bevorderlijk is voor het zich actief inzetten op het gebied van ethisch overleg. 

Door eerstejaarsstudenten werd een aantal maal de opmerkingen als ‘’geen ervaring’’ en 

‘’geen kennis’’ genoemd. 
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Discussie  

 

Discussie over de resultaten 

 

In dit onderzoek stond de ontwikkeling van de competentie, die hbo-verpleegkundigen 

gebruiken in georganiseerd ethisch overleg, centraal. Als antwoord op het eerste deel van de 

onderzoeksvraag kan vastgesteld worden dat sprake is van een significante ontwikkeling 

voor kennis, houding en vaardigheden. Een ontwikkeling was te zien vanaf studiejaar een tot 

en met de periode van zes jaar na diplomering en betreft vooral de directe patiëntenzorg. 

Deze resultaten ondersteunen eerder onderzoek, namelijk dat (oud)-studenten de 

competentie voor ethisch overleg spaarzaam toepassen in professiegebonden taken en 

organisatiegebonden taken.1,2,10-12,17,20 

Nieuw was dat ook verschillen in ontwikkeling van de competentie voor ethisch overleg 

werden gevonden; vóór en na diplomering. Zo ontwikkelde visie, motivatie, assertiviteit en 

inzet (aspecten van houding) om ethisch overleg te organiseren vooral na de diplomering . 

Kennis en vaardigheden namen dan juist af, in tegenstelling tot een significante toename van 

dit deel van de competentie tijdens de hbo-v. Verschillen in ontwikkeling konden voor een 

deel worden verklaard door gebrek aan ervaring en een overwegend jonge leeftijd bij 

eerstejaarsstudenten vergeleken met de ervaring en leeftijd van vierdejaarsstudenten en 

oud-studenten; een overwegend stijgende lijn in ontwikkeling bevestigt de vooronderstelling 

van dit onderzoek dat (oud) studenten verpleegkunde met meer onderwijs en meer ervaring 

een grotere competentie voor georganiseerd ethisch overleg tonen.  

 

Een eerste discussiepunt is wat de (oud)-student kan en wil verwachten van de organisatie 

waarin hij werkzaam is als het gaat om de ontwikkeling van kennis. Dat studenten kennis 

over ethisch overleg ontwikkelen sluit aan bij eerder onderzoek1,2 ; het gaat dan o.a. om het 

steeds meer herkennen van ethische onderwerpen door verpleegkundigen. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan het kunnen omgaan met een claimende patiënt of het hanteren van een 

opdracht van een arts, die volgens de verpleegkundigen niet acceptabel is voor de patiënt. 

Maar kennis van ethiek en beroepscodes om ethisch overleg te organiseren blijkt tweederde 

van de (oud)-studenten niet ontwikkeld te hebben. Zo werd ook de ontwikkeling van kennis 

voor eigen deskundigheid (als professional) voor deelname aan ethisch overleg minder na 

diplomering. Verwacht kan worden van een beginnend hbo verpleegkundige dat zij zelf op 

zoek gaan naar de benodigde kennis (en vaardigheden) voor ethisch overleg. Met een 

niveau 5 opleiding zou de (oud)-student zich juist kunnen onderscheiden met kernwoorden 

als o.a. brede professionalisering en basiskwalificering voor managementfuncties.3 Oud-
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studenten schreven de afname van kennis toe aan weinig stimulans op de afdeling, gemiste 

scholing op de werkvloer (waardoor) kennis wegzakte. Het tegenovergestelde werd 

bevestigd in onderzoek dat hierover bekend was, namelijk dat wanneer wel sprake is van 

ethiekeducatie op de afdeling, kennis wordt behouden en toegepast.10,16 

 

Vorig discussiepunt geldt ook voor de ontwikkeling van vaardigheden. Maar naast de rol van 

de organisatie en het opleidingsniveau betreft deze discussie ook de rol van het 

ethiekonderwijs; hoe en waar worden vaardigheden voor ethisch overleg aangeleerd en 

getoetst. Want naast kennis ontwikkelden studenten significant hun vaardigheden voor 

ethisch overleg. Daarmee lieten de resultaten een nieuw feit zien, namelijk dat (oud)-

studenten wel verschillende professionele perspectieven kunnen hanteren, alhoewel 

literatuur het tegenovergestelde bevestigde.14,16,21 Oud-studenten beschreven dat zij zich niet 

vaardig voelden; ethisch overleg werd niet gestimuleerd en niet gefaciliteerd. Het lijkt er op 

dat (oud)-studenten hun vaardigheden te weinig beoefenden om zelfvertrouwen op te 

bouwen. Hieruit blijkt dat studenten die op het gebied van ethiek veel kennis hebben niet 

automatisch bekwaam zijn in bijvoorbeeld het argumenteren wat er nodig is om structureel 

ethisch overleg te voeren. In eerder onderzoek werd dit al genoemd.10 Studenten, ook oud-

studenten beschreven bij deellijst C: ‘’ hoe meer ervaring des te meer vaardigheden’’. 

Hiermee gaven ze aan dat ze het ‘’niet mee maakten’’ of dat ze zelden participeerden, 

bijvoorbeeld vanwege ‘’parttime werken’’. Niettemin vond ruim driekwart van de (oud)-

studenten dat zij een bijdrage leveren aan beleid over ethisch overleg. Dit resultaat bevestigt 

bevindingen dat verpleegkundigen hun eigen bijdrage aan ethisch overleg als effectief 

beleven.17  

 

Een laatste discussiepunt betreft ontwikkeling van de houding van studenten ten opzichte 

van ethisch overleg. Vindt oefening en aanmoediging plaats om het organiseren van ethisch 

overleg te leren, zodat (oud)-studenten zich niet (laten) frustreren. De hier beschreven 

resultaten laten immers zien dat beginnende verpleegkunde studenten een hoge motivatie 

en bereidheid hebben bij om (eigen emoties over) ethische onderwerpen bespreekbaar te 

maken en ondersteunen bevindingen over motivatie voor moreel verantwoorde zorg.1,2,14,16  

Deze motivatie hangt mogelijk samen met een gevorderde morele ontwikkeling ten gevolge 

van de christelijke achtergrond van de studenten.29 Daarbij zal een aantal van hen extra 

gemotiveerd voor de hbo-v gekozen hebben nadat zij een andere opleiding geprobeerd 

hadden. Maar ondanks genoemde motivatie ontwikkelden inzet, assertiviteit en 

zelfvertrouwen ten opzichte van het organiseren van ethisch overleg weinig tot niet tijdens de 

opleiding. De resultaten suggereren dat confrontaties met ethische onderwerpen (na 
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diplomering) oud-studenten wel motiveerden om de verantwoordelijkheid voor ethisch 

overleg op zich te nemen. Wat dit betekent voor de praktijk beschreef een van de studenten 

als volgt: ‘’op school was ik niet (meer) gemotiveerd, nu ik een tijdje werk wil ik er alles aan 

doen….maar mis ik de competentie.’’ Volgens (oud)-studenten werd tijdens de opleiding te 

weinig geoefend en te weinig (voor)beelden meegegeven van ethisch overleg en (daardoor) 

misten zij zelfvertrouwen om ethisch overleg te organiseren. Opvallend is overigens wel dat 

een zeer groot deel (oud)-studenten zich onafhankelijk achtte van leidinggevenden, maar 

ook afwachtend. Samengevat kan gesteld worden dat ondanks een toename van 

praktijkervaring in hogere studiejaren (bijbaan en stages) de ervaringen met betrekking tot 

het organiseren van ethisch overleg veelal niet positief waren.  

Beschreven uitspraken van (oud)-studenten uit deellijst C zijn in de discussie gebruikt als 

aanvulling op de kwantitatieve resultaten en geven een antwoord op de tweede 

onderzoeksvraag wat is de invloed van factoren als ervaring, onderwijs en organisatie op de 

ontwikkeling van deze competentie.  

 

Discussie over de methode van onderzoek 

 

In het hier beschreven onderzoek is een meetinstrument ontwikkeld waarvan de interne 

consistentie voor de verschillende onderdelen van deellijst B en voor de totale deellijst B 

hoog blijken te zijn. Gesteld kan worden dat de betrouwbaarheid van de losse items en van 

het geheel van deellijst B bijdragen aan de waarde van verkregen data. Ook in het 

beantwoorden van de negatief en positief gestelde items blijkt een sterke mate van 

consistentie. De kracht van dit onderzoek is ook gelegen in zowel een hoge respons als de 

verdeling van bijna een gelijk aantal respondenten over drie groepen. Met een hoge respons 

is non-response bias te verwaarlozen.23 Ook het analyseren met een enkelvoudige Anova 

verhoogt de power van dit onderzoek. Met een Anova is de kans minder groot op een ‘’fout 

van de eerste soort’’. Het gekozen significantieniveau verhoogt ook de sterkte van dit 

onderzoek.23 Niet eerder is kwantitatief onderzocht hoe de competentie voor ethisch overleg 

ontwikkelt bij hbo-v (oud)-studenten. Met de kwalitatieve uitwerking van deellijst C ontstond 

verdieping c.q. inzage in het waarom van de feitelijke scores. Voor de populatie studenten 

van de CHE is het onderzoek representatief. Of deze populatie representatief is voor de hele 

beroepsgroep is een vraag voor verder onderzoek. Het onderzoek betreft immers één 

hogeschool met studenten van overwegend christelijke signatuur. Een beperking van het 

onderzoek is  gelegen in een mogelijke vertekening van verkregen data. De huidige 

studenten vulden op school de vragenlijst in en kenden de onderzoeker en het is daarom 

mogelijk dat zij geheel of gedeeltelijk op de vragenlijst sociaal wenselijk hebben geantwoord. 
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In dit onderzoek is gekeken naar de zelfperceptie van (oud)-studenten; hiermee blijft het dus 

een vraag hoe studenten (zouden) handelen in de praktijk .  

 

Conclusies en aanbevelingen 

 

Concluderend kan worden gesteld dat (oud)-studenten verpleegkunde met meer hbo-v 

onderwijs en meer ervaring een grotere competentie tonen voor georganiseerd ethisch 

overleg, als het gaat om  kennis en vaardigheden. Het huidige hbo-v onderwijs lijkt niet de 

houding ten opzichte van ethisch overleg te bevorderen. Met dit onderzoek is tevens duidelijk 

geworden dat (oud)-studenten, ondanks ontwikkeling van de competentie voor ethisch 

overleg, toch onzeker zijn als het gaat om hun eigen bijdrage aan (het organiseren) van 

ethisch overleg. De resultaten zijn van belang voor het ethiek onderwijs aan de hbo-v, voor 

het leerproces tijdens de stages en voor de praktijk waarin hbo-v’r zich de eerste (vijf,zes) 

jaren na diplomering ontwikkelen. Ondanks de beperkingen van dit onderzoek laten de 

resultaten drie zaken zien waarmee het hbo-v onderwijs direct aan de slag kan. Het is 

gewenst dat ethiekonderwijs aansluit op de beginsituatie van eerstejaarsstudenten (sterke 

motivatie en een grote bereidheid voor ethisch overleg). In de eerste stage al kunnen 

studenten bijdragen aan de organisatie van ethisch overleg (bijvoorbeeld met de uitvoer van 

een competentietoets). In de daarop volgende stages is het vervolgens gewenst studenten te 

laten bijdragen aan de kwaliteit van ethisch overleg (in bijvoorbeeld de rol van coach en 

ontwerper). Samenwerking tussen hbo-v en praktijk in het aanbieden van ethiekonderwijs 

bevordert het leren op afdeling; te denken valt aan casuïstiek en identificatiefiguren als 

voorbeelden die (oud)-studenten bemoedigen,belonen en versterken.  

Vervolgonderzoek kan beschreven belemmeringen van het zich niet competent voelen 

verder uitdiepen. Het is dan aan te bevelen de steekproef te verbreden naar (oud)-studenten 

van verschillende hogescholen. Onderzoek naar de daadwerkelijke inbreng en bijdrage (aan 

beleid) van (oud)-studenten in ethisch overleg is gewenst als een vervolg op het hier 

beschreven onderzoek vanuit de optiek van de student, naar ontwikkeling van de 

competentie voor ethisch overleg.           
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Omschrijving van de competentie30 

 

 

Beroepsinhouden van de competentie: 

 

Bij deelname in georganiseerd ethisch overleg door verpleegkundigen gaat het om 

 

1 het gebruik van kennis van ethiek en beroepscodes,  

2 het herkennen en ervaren van ethische onderwerpen,  

3 de ontwikkeling van een visie op ethische onderwerpen,  

4 het hanteren van verschillende professionele perspectieven,  

5 argumenteren, redeneren en assertief kunnen zijn in samenwerking,  

6 het bespreken van emoties en onzekerheid,  

7 gemotiveerd zijn en  

8 ongevoelig zijn voor hiërarchie  

 

zodat verleende zorg moreel verantwoord is.   
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Bijlage 2  Tabel 1 b Matrix van beroepsinhouden en taakgebieden als  

   raamwerk voor een vragenlijst  
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Tabel 1b    Matrix:  nummers van items per beroepsinhoud en taakgebied als raamwerk voor een vragenlijst 
over ontwikkeling van de competentie voor georganiseerd ethisch overleg 

Beroepsinhouden Taakgebieden     

  Professional Proces Organisatie 

1 het gebruik van kennis van ethiek 
en beroepscodes, 11,17 12,18 13,19 
2 het herkennen en ervaren van 
ethische onderwerpen 8,2 9,21 10,22 
3 de ontwikkeling van een visie op 
ethische onderwerpen 14,23 15,24 16,25 

Houding 

   6 het bespreken van emoties en 
onzekerheid 26,32 27,33 28,34 
7 gemotiveerd zijn 35,29    36,30. 37,31 
8 ongevoelig voor hiërarchie 41,38 42,39 43,4 

Vaardigheden 
4 het hanteren van verschillende 
professionele perspectieven 

   
44,53 45,54 46,55 

5 argumenteren, redeneren en 
assertief kunnen zijn in 
samenwerking 

47,50. 48,51 49,52 
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Bijlage 3   De vragenlijst 
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001          resp.nr. 

 
 
    Vragenlijst 
 
   Verpleegkundige Competentie 
 
   studenten HBO-verpleegkunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Faculteit der Medische Wetenschappen  
 
   Sectie Verplegingswetenschappen  
 
 
 
 
 
 
  
 
Deze vragenlijst bestaat uit 3 delen:   
 
Deel A: vragen over persoonlijke gegevens   
 
Deel B: vragen over je verpleegkundige competentie   
 
Deel C: vragen over  factoren die bijdragen aan gebrek aan    
 ontwikkeling van de competentie   
 
  
 
  
 
De antwoorden op de vragen worden anoniem verwerkt en zijn niet van invloed op je 

leersituatie en je positie als student! 
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Vragenlijst A    
 
Vragen over persoonlijke gegevens  
   
 
 
1. Leeftijd:         ...... jaar  
 
  
 
 
2. Geslacht:         0 man  
         0 vrouw  
 
 
  
 
3. Wat is je laatst gevolgde vooropleiding (voor de HBO-V)   0 VWO 
         0 HAVO  
         0 MBO  
 
 
  
 
4. In welke studiejaar studeer je of ben je afgestudeerde?  0 eerste jaar 
          0 vierde jaar  
          0 afgestudeerd: 2…… 
 
 
 
 
5. In welke sector van de gezondheidszorg  
werk jij nu (mag bijbaan of vakantiebaantje zijn)   0 AGZ  
         0 JGZ  
         0 GGZ  
         0 anders namelijk: 
          ……………….. 
 
 
 
6. In welke sectoren heb je       0 AGZ 
tot nu toe stage gelopen of gewerkt?     0 JGZ  
(je kunt meer antwoorden aankruisen)     0 GGZ   
  
          0 anders namelijk 
         ………………. 
 
 
 

7 In welke omgeving woon je (het grootste deel van de week)? 0 in de (buurt van de) stad 

         0 in een landelijke  

         omgeving 
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Vragenlijst B     

 
Stellingen over de competentie 
  
 
 

Deze vragenlijst bevat stellingen die gaan over kennis, houding en vaardigheden (je 

verpleegkundige competentie) die gebruikt worden om deel te nemen aan ethisch overleg. 

 

Bij het beantwoorden van elke vraag moet je voor jezelf nagaan in welke mate jij jezelf 

nu competent vindt voor het aspect waar naar gevraagd wordt. 

Het gaat dus niet om je mening over de competentie, maar om de vraag hoe jij je eigen 

deskundigheid (competentie) op dit moment beoordeelt.  

 
  
 
Per stelling kun je kiezen uit een van de volgende 5 antwoordmogelijkheden:  
 
  
1 = geheel mee oneens  
 
2 = mee oneens  
 
3 = mee eens  
4 = geheel mee eens  
 
5 = niet van toepassing 
 
  
 
Het is de bedoeling dat je één scoremogelijkheid omcirkelt/aankruist  
 
  
Geef geen tussenscores of dubbele scores!  
 
  
 
 
 

1= geheel mee oneens  
2 = mee oneens  
3 = mee eens    
4 = geheel mee eens  
5 = niet van toepassing 
 
 

  

Voorbeeld 
 
15  Ik als hbo verpleegkundige heb een visie op het belang    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
van ethische aspecten in het zorgproces 
           

 
 

Als je op deze vraag 'mee eens' wilt invullen, dan moet je het cijfer 3  
omcirkelen/aankruisen  
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1= geheel mee oneens  
2 = mee oneens  
3 = mee eens  
4 = geheel mee eens  

        5 = niet van toepassing 
 

Stellingen die gaan over kennis  

 

8 Ik herken welke ethische onderwerpen ik als     
hbo verpleegkundige in een gestructureerd overleg kan inbrengen  1 - 2 - 3 – 4 - 5 
 
 
9 Ik herken de ethische onderwerpen     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
tijdens het verpleegkundige handelen, 
die ingebracht kunnen worden tijdens gestructureerd overleg 
 
 
10 Ik herken ethische onderwerpen waarvoor     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
beleid gemaakt zou moeten worden tijdens  
ethisch overleg  
 
 

 

11 Ik heb de kennis van ethiek en beroepscodes     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
die ik nodig heb om als hbo verpleegkundige   
deskundig te kunnen deelnemen aan ethisch overleg  
 
 
12 Ik heb de kennis van ethiek en beroepscodes     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
om tijdens mijn verpleegkundig handelen  
ethische onderwerpen bespreekbaar te maken  
 
 
13 Ik heb de kennis van ethiek en beroepscodes     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
die nodig zijn om ethisch overleg te organiseren 
 

 

 
14 Ik heb een visie op de betekenis van ethische onderwerpen  1 - 2 - 3 – 4 - 5 
voor mijn deskundigheid als hbo verpleegkundige  
 
 
15 Ik als hbo verpleegkundige heb een visie op het belang   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
van ethische aspecten in het zorgproces 
 
 
16 In mijn visie op het beroep is het van belang om in    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
samenwerkingsrelaties ethische onderwerpen bespreekbaar te maken 
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1= geheel mee oneens  
2 = mee oneens  
3 = mee eens  
4 = geheel mee eens  

        5 = niet van toepassing 
 
 17 Ik heb niet de kennis van ethiek en beroepscodes    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
 die ik nodig heb om als hbo verpleegkundige 
 deskundig te kunnen deelnemen aan ethisch overleg   
 
 
 18 Ik heb niet de kennis van ethiek en beroepscodes    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
 om tijdens mijn verpleegkundig handelen  
 ethische onderwerpen bespreekbaar te maken 
 
 
 19 Ik heb niet de kennis van ethiek en beroepscodes    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
 die nodig zijn om ethische overleg te organiseren 
 
 
 
 
 
 

20 Ik herken niet welke ethische onderwerpen ik als   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
hbo verpleegkundige in een gestructureerd overleg kan inbrengen  
 
 
21 Ik herken de ethische onderwerpen niet    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
tijdens het verpleegkundige handelen, 
die ingebracht kunnen worden tijdens gestructureerd overleg 
 
 
22 Ik herken geen ethische onderwerpen in de organisatie  1 - 2 - 3 – 4 - 5 
waarmee ik een bijdrage kan leveren aan het organiseren  
van ethisch overleg 
 
 
 
 
 
23 Ik heb geen visie op de betekenis van ethische onderwerpen  1 - 2 - 3 – 4 - 5 
voor mijn deskundigheid als hbo verpleegkundige 
 
 
24 Ik als hbo verpleegkundige heb geen idee wat het belang   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
is van ethische aspecten in het zorgproces 
 
 
25 In mijn visie op het beroep is het niet belangrijk om in   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
in samenwerkingsrelaties  
ethische onderwerpen bespreekbaar te maken 
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 1= geheel mee oneens  
2 = mee oneens  
3 = mee eens  
4 = geheel mee eens  
5 = niet van toepassing 
 
 

Stellingen die gaan over houding  

 

26 Ik ben onzeker over mijn bijdrage     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
aan de bespreking van ethische onderwerpen 
 
 
27 Ik ben niet bereid om mijn onzekerheid en emoties    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
over ethische onderwerpen in het verpleegkundig handelen  
bespreekbaar te maken in ethisch overleg 
 
 
28 Ik aarzel om bij te dragen aan het beleid     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
dat gaat over ethische onderwerpen 
 
 
 
 
29 Als hbo verpleegkundige ben ik niet gemotiveerd    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
om ethische onderwerpen in een overleg bespreekbaar te maken 
 
 
30 Als hbo verpleegkundige ben ik niet gemotiveerd    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
om de ethische onderwerpen die zich tijdens het zorgproces  
voordoen in een overleg bespreekbaar te maken 
 
 
31 Ik zet me er niet voor in om structureel overleg over    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
ethische onderwerpen te organiseren 
 
 
 
 
 
32 Ik heb vertrouwen in mijn bijdrage               1 - 2 - 3 – 4 - 5 
aan de bespreking van ethische onderwerpen 
 

 
33 Ik ben bereid om mijn onzekerheid en emoties     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
over ethische onderwerpen in het verpleegkundig handelen  
bespreekbaar te maken in ethisch overleg 
 
 
34 Ik aarzel niet om bij te dragen aan het beleid     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
dat gaat over ethische zaken 
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        1= geheel mee oneens  
2 = mee oneens  
3 = mee eens  
4 = geheel mee eens  
5 = niet van toepassing 

 
 
 
35 Als hbo verpleegkundige ben ik gemotiveerd   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
om ethische onderwerpen in een overleg bespreekbaar te maken 

 
 
36 Als hbo verpleegkundige ben ik gemotiveerd   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
om ethische onderwerpen die zich tijdens het zorgproces voordoen 
in een overleg bespreekbaar te maken 
 
 
37 Ik zet me in om structureel overleg over     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
ethische onderwerpen te organiseren   
 
 
 
 
 
38 Als hbo verpleegkundige vind ik het belangrijk    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
wat een leidinggevende in een ethisch overleg zegt,  
over ethische onderwerpen  
 
 
39 Als het gaat om ethische onderwerpen tijdens mijn   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
verpleegkundig handelen houd ik me aan wat is afgesproken 
 

 
40 Als het gaat om het organiseren van ethisch overleg   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
ben ik afwachtend 
 
 

 
 

 
 
41 Als hbo verpleegkundige is het voor mij niet belangrijk   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
wat een leidinggevende in een ethisch overleg zegt 
over ethische onderwerpen 
 
 
42  Als het gaat om ethische onderwerpen tijdens mijn    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
verpleegkundig handelen houd ik me  
niet altijd aan wat is afgesproken 
 
 
43 Als het gaat om het organiseren van ethisch overleg   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
stel ik mij assertief  op 
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        1= geheel mee oneens  
2 = mee oneens  
3 = mee eens  
4 = geheel mee eens  
5 = niet van toepassing 

 
 

Stellingen die gaan over vaardigheden 

 
 
44 Ik kan als hbo verpleegkundige mijn eigen professionele   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
perspectief op ethische onderwerpen inbrengen in overleg 
 
 
45 Ik kan de verpleegkundige aspecten van ethische onderwerpen  1 - 2 - 3 – 4 - 5 
in het zorgproces bespreekbaar maken met andere disciplines 
 
 
46 Ik kan vanuit de eigen verpleegkundige verantwoordelijkheid      1 - 2 - 3 – 4 - 5 
bijdragen aan beleid over ethisch overleg 
 
 
 
 
 
47 Ik ben deskundig in het argumenteren en redeneren   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
in een overleg over ethische onderwerpen   
 
 
48 Ik kan beargumenteren hoe een hbo verpleegkundige    1 - 2 - 3 – 4 - 5 
tijdens het zorgproces kan omgaan met ethische onderwerpen 
 
 
49 Ik kan beargumenteren wat er nodig is om     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
structureel overleg te voeren over ethische onderwerpen 
 
 
 
 
 
 
50 Ik ben niet deskundig in het argumenteren en redeneren  1 - 2 - 3 – 4 - 5 
in een overleg over ethische onderwerpen 
 
 
51 Ik kan niet beargumenteren hoe een hbo verpleegkundige   1 - 2 - 3 – 4 - 5 
tijdens het zorgproces kan omgaan met ethische onderwerpen 
 
 
52 Ik kan niet beargumenteren wat er nodig is om     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
structureel overleg te voeren over ethische onderwerpen 
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        1= geheel mee oneens  
2 = mee oneens  
3 = mee eens  
4 = geheel mee eens  
5 = niet van toepassing 

 
 
 
 
 
 
53 Ik kan als hbo verpleegkundige niet mijn eigen professionele 1 - 2 - 3 – 4 - 5 
perspectief op ethische onderwerpen inbrengen in overleg 
 
 
54 Ik kan de verpleegkundige aspecten     1 - 2 - 3 – 4 - 5 
van ethische onderwerpen in het zorgproces 
niet bespreekbaar maken in overleg met andere disciplines 
 
 
55 Ik kan vanuit de eigen verpleegkundige verantwoordelijkheid  1 - 2 - 3 – 4 - 5 
geen bijdrage leveren aan beleid over ethisch overleg 
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Vragenlijst C   Vragen over factoren die bijdragen aan gebrek aan ontwikkeling 
   van de competentie 
 
Voor de antwoorden waarin je aangaf niet competent te zijn wordt hierna gevraagd welke 
factoren hier op van invloed zijn. Per onderdeel kennis, houding of vaardigheden kun je  
meerdere antwoorden omcirkelen. 

Vraag 1 Kennis 

Als je terug kijkt naar de vragen onder nr. 8 t/m 25, waar jij mogelijk hebt aangegeven geen 

kennis te hebben van: wat zijn dan voor jou de belangrijkste factoren die bijdragen aan het 

gebrek aan ontwikkeling van jouw kennis? 

1 onderwijs, omdat  

2 organisatorische aspecten: zoals:  

3 ervaring  

4 leeftijd 

5 anders, nl.: 

Vraag 2 Houding 

Als je terug kijkt naar de vragen onder nr. 26 t/m 43, waar jij mogelijk hebt aangegeven niet 

bereid te zijn tot of niet gemotiveerd te zijn voor: wat zijn dan voor jou de belangrijkste 

factoren die bijdragen aan het gebrek aan ontwikkeling van jouw houding?  

1 onderwijs, omdat   

2 organisatorische aspecten: zoals:  

3 ervaring  

4 leeftijd 

5 anders, nl.: 

Vraag 3 Vaardigheden 

Als je terug kijkt naar de vragen onder nr. 44 t/m 55, waar jij mogelijk hebt aangegeven iets 

niet te kunnen of niet te doen: wat zijn dan voor jou de belangrijkste factoren die bijdragen 

aan het gebrek aan ontwikkeling van jouw vaardigheden? 

1 onderwijs, omdat   

2 organisatorische aspecten: zoals: 

3 ervaring  

4 leeftijd 

5 anders, nl.: 

Een schriftelijke presentatie      ja     nee 
van de resultaten wil ik  ontvangen          
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Bijlage 4  Tabel 3b:   Consistentie in antwoorden; positief geformuleerde items 

   vergeleken met negatief geformuleerde items 
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Tabel 3b  Consistentie in antwoorden: positief geformuleerde items vergeleken met negatief geformuleerde items 

  (Geheel) 
mee eens 

(Geheel) 
mee oneens 

Niet van 
toepassing 

missing 

Kennis 

    8 Ik herken welke ethische onderwerpen ik als  71,5 26,8 1,7  
hbo verpleegkundige in een gestructureerd overleg kan 
inbrengen   

   

 20 Ik herken niet welke ethische onderwerpen ik als 23,4 75,4 1,1 

 hbo verpleegkundige in een gestructureerd overleg kan 
inbrengen     

     

    9 Ik herken de ethische onderwerpen tijdens het 
verpleegkundige handelen, 81,5 16,8 1,7 

 die ingebracht kunnen worden tijdens gestructureerd overleg 

    21 Ik herken de ethische onderwerpen niet tijdens            14,7 84,2 1,1 1,1 
het verpleegkundige handelen,die ingebracht kunnen worden  

    tijdens gestructureerd overleg 

     

    10 Ik herken ethische onderwerpen waarvoor beleid gemaakt  
zou moeten worden tijdens ethisch overleg 

64,2 33 2,8 

 22 Ik herken geen ethische onderwerpen waarvoor beleid  25,9 72,5 1,7 0,6 
gemaakt zou moeten worden tijdens ethisch overleg 

     

    11 Ik heb de kennis van ethiek en beroepscodes die ik nodig 
heb om als hbo verpleegkundige   43,5 54,2 2,3 1,1 
deskundig te kunnen deelnemen aan ethisch overleg 

    17 Ik heb niet de kennis van ethiek en beroepscodes            46,9 52 1,1 

 die ik nodig heb om als hbo verpleegkundige 

    deskundig te kunnen deelnemen aan ethisch overleg 

     

    12 Ik heb de kennis van ethiek en beroepscodes  63,2 35 1,7 1,1 
om tijdens mijn verpleegkundig handelen  

    ethische onderwerpen bespreekbaar te maken 

    18 Ik heb niet de kennis van ethiek en beroepscodes   26,8 71,3 1,7 0,6 
om tijdens mijn verpleegkundig handelen  

    ethische onderwerpen bespreekbaar te maken 

     

    13 Ik heb de kennis van ethiek en beroepscodes   33,6 64,8 1,7 

 die nodig zijn om ethisch overleg te organiseren 

    19 Ik heb niet de kennis van ethiek en beroepscodes   59,2 39,7 1,1 

 die nodig zijn om ethische overleg te organiseren 

     

    14 Ik heb een visie op de betekenis van ethische onderwerpen  
voor mijn deskundigheid als hbo verpleegkundige  

84,4 14 1,7 

 23 Ik heb geen visie op de betekenis van ethische 
onderwerpen   voor mijn deskundigheid als hbo 
verpleegkundige 

9 89,9 1,1 0,6 

    
     

    15 Ik als hbo verpleegkundige heb een visie op het belang  87,7 10,6 1,7 

 van ethische aspecten in het zorgproces 

    24 Ik als hbo verpleegkundige heb geen idee wat het belang  4,5 95 0,6 

 is van ethische aspecten in het zorgproces 

     

    16 In mijn visie op het beroep is het van belang om in samen- 93,8 3,9 2,8 
 werkingsrelaties ethische onderwerpen bespreekbaar te 

maken 

    25 In mijn visie op het beroep is het niet belangrijk om in 
samen- werkingsrelaties ethische onderwerpen bespreekbaar 
te maken 

2,2 97,2 0,6 

 Houding 

    32 Ik heb vertrouwen in mijn bijdrage              58,7 36,9 4,5 

 aan de bespreking van ethische onderwerpen 

    26 Ik ben onzeker over mijn bijdrage aan de bespreking  38 57 5 

 van ethische onderwerpen 

     

    33 Ik ben bereid om mijn onzekerheid en emoties   89,3 7,8 2,8 

 over ethische onderwerpen in het verpleegkundig handelen  

    bespreekbaar te maken in ethisch overleg 

    27 Ik ben niet bereid om mijn onzekerheid en emoties  6,2 92,7 1,1 
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over ethische onderwerpen in het verpleegkundig handelen  

    bespreekbaar te maken in ethisch overleg  

     

    34 Ik aarzel niet om bij te dragen aan het beleid   59 38,2 2,8 

 dat gaat over ethische zaken 

    28 Ik aarzel om bij te dragen aan het beleid    36,4 62,5 1,1 

 dat gaat over ethische onderwerpen 

     

    35 Als hbo verpleegkundige ben ik gemotiveerd  91,1 5,6 3,4 

 om ethische onderwerpen in een overleg bespreekbaar te 
maken  

    29 Als hbo verpleegkundige ben ik niet gemotiveerd  2,3 97,2 0,6 

 om ethische onderwerpen in een overleg bespreekbaar te 
maken 

     

    36 Als hbo verpleegkundige ben ik gemotiveerd  94,9 2,8 2,2 

 om ethische onderwerpen die zich tijdens het zorgproces 
voordoen in een overleg bespreekbaar te maken 

    30 Als hbo verpleegkundige ben ik niet gemotiveerd  1,1 97,8 1,1 

 om de ethische onderwerpen die zich tijdens het zorgproces  

    voordoen in een overleg bespreekbaar te maken 

     

    37 Ik zet me in om structureel overleg over    29,1 65,4 5,6 

 ethische onderwerpen te organiseren 

    31 Ik zet me er niet voor in om structureel overleg over  45,8 50,3 3,9 

 ethische onderwerpen te organiseren    

                                                                                          

    41 Als hbo verpleegkundige is het voor mij niet belangrijk  13,4 83,8 2,8 

 wat een leidinggevende in een ethisch overleg zegt 

    over ethische onderwerpen 

    38 Als hbo verpleegkundige vind ik het belangrijk   78,2 20,1 1,7 

 wat een leidinggevende in een ethisch overleg zegt,  

    over ethische onderwerpen   

     

    42  Als het gaat om ethische onderwerpen tijdens mijn  21,2 68,7 10,1 

 verpleegkundig handelen houd ik me  

    niet altijd aan wat is afgesproken 

    39 Als het gaat om ethische onderwerpen tijdens mijn  76,3 14,7 9 1,1 
verpleegkundig handelen houd ik me aan wat is afgesproken 

     

    43 Als het gaat om het organiseren van ethisch overleg  32 61,8 6,2 0,6 
stel ik mij assertief  op 

    40 Als het gaat om het organiseren van ethisch overleg  71 24,2 5,1 0,6 
ben ik afwachtend 

    Vaardigheden 

    44 Ik kan als hbo verpleegkundige mijn eigen professionele  74,3 21,8 3,9 

 gezichtspunt op ethische onderwerpen inbrengen in overleg                      

    53 Ik kan als hbo verpleegkundige niet mijn eigen professionele  19 77,7 3,4 

 gezichtspunt op ethische onderwerpen inbrengen in overleg 

     

    45 Ik kan de verpleegkundige aspecten van ethische 
onderwerpen   74,8 20,2 0,6 

 in het zorgproces bespreekbaar maken met andere disciplines 
    54 Ik kan de verpleegkundige aspecten   16,8 80,3 2,8 0,6 

van ethische onderwerpen in het zorgproces 

    niet bespreekbaar maken in overleg met andere disciplines 

     

    46 Ik kan vanuit de eigen verpleegkundige 
verantwoordelijkheid       55,1 30,9 3,9 

 bijdragen aan beleid over ethisch overleg  
    55 Ik kan vanuit de eigen verpleegkundige 

verantwoordelijkheid   21,8 74,9 3,4 

 geen bijdrage leveren aan beleid over ethisch overleg        

                                                      

    47 Ik ben deskundig in het argumenteren    51,7 44,9 3,4 0,6 
in een overleg over ethische onderwerpen                                                                             

    50 Ik ben niet deskundig in het argumenteren     41,3 57 1,7 

 in een overleg over ethische onderwerpen       
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48 Ik kan beargumenteren hoe een hbo verpleegkundige 61,2 35,4 3,4 0,6 
tijdens het zorgproces kan omgaan met ethische onderwerpen                                          

    51 Ik kan niet beargumenteren hoe een hbo verpleegkundige 30,1 67,6 2,2 

 tijdens het zorgproces kan omgaan met ethische onderwerpen            

                                   

    49 Ik kan beargumenteren wat er nodig is om   40,1 58,2 1,7 1,1 
structureel overleg te voeren over ethische onderwerpen 

    52 Ik kan niet beargumenteren wat er nodig is om   53,6 44,7 1,7 

 structureel overleg te voeren over ethische onderwerpen 

              
(Geheel) mee eens   (Geheel) mee oneens: samenvoeging  van 
geheel mee (on) eens en mee (on) eens     
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Bijlage 5  Tabel 4  Gemiddeldes scores per concept 
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Tabel 4 Gemiddelde scores per concept: kennis, houding, vaardigheden en per 
toepassing: persoon, verpleegproces en organisatie en per jaargroep 
 
Groep Jaar een  Jaar vier  Oud-

studenten 
Gemiddeldes totaal 

Kennis eigen 
persoon 

2,32 2,97 3,10 2,78 

Kennis verpleeg-
proces 

2,56 3,23 3,22 2,98 

Kennis organisatie  2,39 2,92 3,11 2,80 

Houding eigen 
persoon 

2,50 2,69 2,76 2,65 

Houding 
verpleegproces 

2,79 2,84 2,91 2,85 

Houding organisatie 2,49 2,38 2,73 2,54 

Vaardigheden eigen 
persoon 

2,33 2,87 3,00 2,72 

Vaardigheden 
verpleegproces 

2,43 2,87 3,04 2,77 

Vaardigheden 
organisatie 

2,26 2,67 2,88 2,59 
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Bijlage 6 Tabel 6 b  Probleemervaring bij kennis, houding en vaardigheden van 
  vierdejaarsstudenten en oud-studenten. 
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Tabel 6 b Probleemervaring bij kennis, houding en vaardigheden van vierdejaarsstudenten 
en oud-studenten. 
  
Vierdejaarsstudenten Oud-studenten 

Kennis Kennis 
Onderwijs Onderwijs 
Te weinig praktische voorbeelden     12 Veel te weinig scholing over dit 

soort zaken als vpk’n aan het werk 
zijn 5 

Vooral  aandacht voor zware 
onderwerpen als euthanasie 3 

Kennis over beroepscodes wordt 
niet verder in mijn werk ontwikkeld 
5 

Regelgeving gemist 5 Leerstof ver weggezakt 3 
Beroepscodes wel gehad, niet in verdiept 
4 

Meer door de jaren heen van de 
opleiding 6 

Organisatie Parttime werken  3 
Hoe opzetten/ randvoorwaarden Geen interesse tijdens oplei, (nu 

wel): daardoor weinig van 
opgestoken 3 

Niet de ruimte krijgen Organisatie 
Leeftijd Hoe aan te pakken als: wie 

betrekken, hoe organiseren  

(te) Jong 
Hoe motiveer ik medewerkers en 
leidinggevende 

 

Ethische onderwerpen tijdens 
teamoverleg al besproken 3 

 
Geen tjd, investeringen 

 

Veel verschillende disciplines met 
eigen inzichten 

Houding Houding 
Onderwijs  Onderwijs  
Gemis theorie en voorbeelden  Gebrek kennis, houding en 

vaardigheden 2  
Onzeker/weinig vertrouwen in eigen 
kunnen 

Organisatie 

Geen stimulans Weerstanden in teams/ 
organisaties  5 

Focus op schoolopdrachten Weinig mee te maken momenteel 
Eigen mening waardoor soms afwijkt van 
regels 

Geen  ethisch overleg op afdeling 
3 

Organisatie Geen stimulans vanuit organisatie 
2 

Geen  georganiseerd ethisch overleg Geen tijd  7 
Eigen mening en daardoor soms afwijkt 
van regels 

Geen geld 2 

Organisatie Geen energie 5 
Ontmoedigings beleid Geen motivatie 3 
Te veel met primaire zorg bezig en 
minder met organisatie en beleid 

Niet structureel, alleen indien 
nodig 2  

Motivatie collega’s, makkelijker 
organiseren als het structurele overleg er 
al is. 

Lastig alle betrokkenen bij elkaar 
te krijgen 

Wel gemotiveerd  Ziekenhuisbreed is er al een 
structureel overleg 2 
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Eerst een plek verwerven als vpk. op de 
afdeling dan de kans hebben om ethisch 
overleg te organiseren  

Andere prioriteiten 

Spannend om iets te organiseren omdat 
je dan zoveel verantwoordelijkheid hebt. 

Mijn visie komt niet overeen met 
die van de organisatie 

Ervaring Ervaring 
Ik leg niet zomaar emoties op tafel Weinig ervaring weinig inzicht 3 
Te weinig /niet aan de orde, te weinig 
aandacht voor ethische zaken  

Leeftijd 

Niet meegemaakt  Jong en onervaren als met beroep 
beginnen 

Anders Anders  
Vindt het een taak van ervaren iemand Niet bekwaam voelen en te weinig 

assertief/ twijfel  
Niet mijn hoogste prioriteit  Niveaus medewerkers 
Kan niet precies benoemen wat of 
waarom 

Vaardigheden 

Vaardigheden Onderwijs 
Onderwijs Op school meer oefenen omdat 

het niet altijd gestructureerd in de 
praktijk kan 

Wel MVZ; te weinig oefentijd : slechts 
paar studenten oefentijd  8 

Niet leren argumenteren 

Aanbeveling: themaweek . Niet in srv opgenomen geweest 2 
Te weinig oefening in discussies Organisatie 
Niets geleerd over vormgeving van 
ethisch overleg  

Geen bijscholing 

Visie onvoldoende waardoor niet goed 
beargumenteren 

Ervaring 

Organisatorische aspecten Hoe meer ervaring des te meer  
vaardigheden 

Begeleiding op de stage Anders: 
Zelden georganiseerd eth overleg in 
praktijk; soms bij teambespreking 

Karakter; sta meer op de 
achtergrond 

 Veiligheid in het team 
Weinig voorbeelden in de praktijk Geen interesse, prioriteit 
Te weinig ervaring 3 Wel competent en toch onzeker 
Anders Cultuur afdeling.  
Moreel bewust vanuit  geloofsachtergrond 
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Bijlage 7 Grafieken bij tabel 6 a: aantal (0,1,2,3,4) scores bij kennis houding en 
vaardigheden 
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Grafieken bij tabel 6 a: aantal (0,1,2,3,4) scores bij kennis houding en vaardigheden 
 
 
 
 
 

 

 

 


