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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Commissie Ethiek.  

De vraag ‘Wat is goede zorg?’ is onlosmakelijk verbonden met de kernopdracht van Pluryn: het 
ondersteunen en behandelen van cliënten (en hun verwanten) met complexe problemaLek op alle 
gebieden van het leven. De vraag naar ‘het goede en het juiste’ geldt niet alleen voor de directe 
cliëntenzorg, maar is evenzo van toepassing op alle bedrijfsondersteunende funcLes van Pluryn. 

In 2010 is Pluryn begonnen om het nadenken over ethische vragen een meer vanzelfsprekende plaats 
te geven, integraal deel uitmakend van de prakLjk van alledag. De Commissie Ethiek is ‘drager’ voor 
(geborgde) aandacht voor reflecLe. 
 
Dit jaardocument beschrijQ achtereenvolgens: 

▪ Het doel en de taakstelling van de Commissie Ethiek 
▪ De samenstelling en de werkwijze van de commissie 
▪ De taken van de Commissie Ethiek 

1. organiseren van moreel beraad binnen Pluryn 
2. het toetsen van beleidsvoornemens 
3. het toetsen van wetenschappelijk onderzoek binnen Pluryn 
4. het leggen van verbindingen  
5. het bijdragen aan deskundigheidsbevordering 

▪ Dilemma’s en vragen van de commissie. 

1. Doel en taakstelling van de Commissie Ethiek 

De Commissie Ethiek: 
▪ is een aanspreekpunt voor alle ethische aangelegenheden: biedt ondersteuning bij het samen 

bespreken van ethische vragen, dilemma’s en thema’s op de werkvloer via onder meer moreel 
beraad, levert daar gespreksleiderschap voor; 

▪ toetst beleidsvoornemens, -vraagstukken en procedures op ‘’moreel gehalte’’ en de kernwaarden 
van Pluryn: adviseert over de ethische aspecten van (wetenschappelijk) onderzoek en 
behandeling; 

▪ adviseert de Raad van Bestuur over niet WMO- plichLg onderzoek en over de lokale 
uitvoerbaarheid van WMO- plichLg onderzoek ; 1

▪ Legt verbindingen: uitkomsten van casussen moreel beraad/ethische consultaLes worden 
besproken en gaandeweg wordt de ethiek-prakLjk van Pluryn verwoord; 

▪ Bevordert binnen Pluryn deskundigheidsontwikkeling. 

Deze doelstellingen zijn overgenomen uit het reglement van de Commissie Ethiek. In dit jaarverslag 
volgen we de acLviteiten van de commissie op het gebied van deze doelstellingen.  

2. Samenstelling en werkwijze van de commissie 

In 2020 bestond de Commissie Ethiek van Pluryn uit de volgende personen: 

 WMO: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.1
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De leden zijn allen a]omsLg uit Pluryn en De Hoenderloo Groep. In de commissie hebben qua 
achtergrond 2 ethici en 3 juristen zi`ng. De commissie is in 2020 vijf keer in vergadering 
bijeengeweest. Tijd van medewerkers wordt vrij gemaakt binnen de eigen funcLe.  

3. Coronacrisis in 2020 was van invloed op werkzaamheden commissie 

Het coronavirus kreeg Nederland begin maart 2020 in zijn greep. Vooral in de periode tussen 15 
maart en 1 juni 2020 kregen alle cliënten en medewerkers hier intensief mee te maken, zowel op het 
werk als ook in de privésituaLe. Uit de enquête voor het personeel uit juli 2020 over de acLes die 
door Pluryn waren uitgezet in de periode medio maart tot 1 juni tussen bleek dat met name de 
groepen die in de beginweken het hardst geraakt werden door (vermoedelijke) besme`ngen en door 
overlijdens van cliënten veel in onzekerheid en angst hebben verkeerd door het gebrek aan 
voldoende en kwalitaLef goede beschermingsmiddelen. Ook was er onzekerheid omdat het 
onduidelijk bleef of er sprake was van een besme`ng door gebrek aan testcapaciteit. 
Daarna verbeterde de situaLe, stabiliseerde zich en ieder vond een zeker evenwicht. Thuiswerken 
werd voor niet cliëntgebonden funcLes de norm, er werd meer en meer met ‘Teams’ vergaderd en 
overlegd en cursussen voor medewerkers werden in digitale vorm opgezet. Thuiswerken en onderwijs 
thuis werd ook voor cliënten zelf de norm. Zij werkten, waar mogelijk, digitaal en er werden 
contactafspraken met cliënten die alleen dagbesteding ontvingen bij Pluryn opgezet. 
Aan het begin van de uitbraak riep Pluryn een crisisteam in het leven, met als doel cliënten en 
medewerkers in deze roerige periode zo goed mogelijk te ondersteunen. Via het crisisteam zijn 
maatregelen afgekondigd, is voor ondersteuning gezorgd, zijn materialen ingekocht en is de 

Naam FuncDe binnen de organisaDe Aandachtsgebied binnen de commissie 

Henk Visser Secretaris Raad van Bestuur 
(Filosoof, psychomotorisch 
therapeut)

Voorzijer (tot 15-08-2020), ethiek/moreel 
beraad/onderzoek

Janneke Braam Secretaris Raad van Bestuur 
(en Toezicht) (Juridisch 
bestuurswetenschapper)

Voorzijer (vanaf 15-08-2020)

Kylie Theunissen DirecLesecretaresse  
(Juriste)

Beleidsondersteuner (en organisaLe van 
moreel beraad en onderzoek)

Renata Dijkstra Coördinator 
medezeggenschap cliënten 
(Juriste)

CliëntperspecLef/onderzoek/juridisch/
moreel beraad

Rob Louwinger Voorzijer centrale 
cliëntenraad 

CliëntperspecLef 

Annemiek Denissen Bureau medezeggenschap 
cliënten (Juriste)

CliëntperspecLef 

Anneke Lammers AandachtsfuncLonaris levens-
beschouwing 
(Theologe)

Ethiek, moreel beraad

Antoineje 
Langeslag

Arts verstandelijk 
gehandicapten

Moreel beraad

Meike Croonen Verpleegkundige Concrete ethiek op de werkvloer

Marlies Dieker Behandelcoördinator 
(GZ psycholoog)

Onderzoek

Renée Talma Beleidsadviseur juridische 
zaken 
(Juriste)

Onderzoek/juridisch
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informaLevoorziening rondom corona opgezet. Steeds met de kennis en de richtlijnen die er op dat 
moment waren. Eén van de leden van het crisisteam was ook lid van de Commissie Ethiek. 

Na de eerste maanden, waarin de nadruk lag op de veiligheid en de (somaLsche) gezondheid van een 
ieder, is er meer aandacht gekomen voor de psychosociale gezondheid van cliënten, ouders en 
medewerkers. Onderdeel hiervan was onder andere ook het aanbod vanaf juni/juli 2020 om digitaal 
moreel beraad te houden en de mogelijkheid te bieden om een gesprek aan te gaan waar het om 
zingeving of levensbeschouwing ging. De belangstelling om hiervan gebruik te maken was gering. Het 
is goed mogelijk dat deze gesprekken alledaags en gewoon op de werkvloer werden gehouden. De 
Commissie Ethiek is incidenteel als commissie betrokken geweest bij de ethische kwesLes die 
speelden Ljdens de Coronacrisis. Ook is de enquête van juli 2020 besproken binnen de Commissie 
Ethiek en is Corona een vast agendapunt geweest in de tweede helQ van 2020. 

Zoals te lezen is in de beschrijving van de acLviteiten van de commissie zijn de werkzaamheden in 
2020 sterk beïnvloed door de coronacrisis.  

De volgende onderwerpen stonden o.a. op de agenda van de Commissie Ethiek in 2020: 

▪ Terugkoppeling vanuit het lectoraat ‘Ethiek van verbinding met mensen met een 
verstandelijke beperking’ – tot nu toe gedaan en hoe als Pluryn aan bijgedragen  

▪ Kennismaking met de Privacy Officer 
▪ Jaarverslag commissie ethiek 2019 
▪ Verzekeringsoplossing vervoer cliënten met privéauto medewerker 
▪ Ethiek in Ljden van Corona 
▪ Onderzoeksaanvraag lectoraat HAN bij RAAK 
▪ PosiLe commissie ethiek binnen Pluryn  

- Opvolging voorzijerschap commissie ethiek  
- Werkplan  
- Nieuwe scholingsronde  

▪ Benoeming voorzijer commissie ethiek  
▪ ArLkel creaLeve samenwerkingsvormen 
▪ Bespreken medewerking aan extern Project Nep echt! 
▪ Verdeling van de werkzaamheden  
▪ PosiLe van Henk Visser in de commissie  
▪ CreaLeve ideeën voor het werkplan 2021  
▪ Scholing van gespreksleiders moreel beraad  
▪ Aanpassen formulier "mijn laatste wens" i.v.m. donorschap  
▪ Procedure voorzijerschap  
▪ Bespreken en adviseren over 6 onderzoeksvoorstellen 

4. Moreel beraad in 2020 

Binnen Pluryn zijn zes medewerkers getraind in het voeren van moreel beraad volgens de ‘dilemma-
methode’. Zij zijn in 2018 ook geschoold in de methode ‘SocraLsche dialoog’, aangevuld met een 
viertal andere medewerkers.  

Er zijn op dit moment 6 medewerkers op wie een beroep gedaan kan worden voor het leiden van een 
moreel beraad. Doorgaans vragen teams een moreel beraad aan in het kader van een concreet 
dilemma in de zorgverlening. Cliënten of hun wejelijk vertegenwoordigers kunnen er ook om vragen. 
De organisaLe van een beraad geschiedt snel en zorgvuldig na het binnenkomen van een vraag. Er 
wordt door 6-8 mensen deelgenomen aan een beraad.  
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4.1.Waar hee* in 2020 een moreel beraad plaatsgevonden? 

Op de volgende locaLes of bijeenkomsten is in 2020 een moreel beraad gevoerd: 

4.2.Wat zijn de thema’s die aan de orde kwamen in een moreel beraad 

4.3.Ontwikkelingen / AcDes 
▪ In de vergadering van het DirecLeteam d.d. 10 december 2019 is afgesproken het morele 

beraad in de begroLng van de Commissie Ethiek op te nemen, zodat hier met name ook 
binnen de jeugdlocaLes meer aandacht en ruimte voor ontstaat. Naar aanleiding hiervan 
heeQ de voorzijer in  de begroLng de kosten voor 30 morele beraden opgenomen 

Moreel beraad 2020

LocaDe Aantal

Winckelsteegh 2

Kemnade 3

Hietveld 1

Groesbeek, Brabant, Limburg 1

Cursus Beroepscode, gezondheidszorgrecht 
en moreel beraad

3

Totaal beraden 10

Aantal medewerkers (bij benadering) 71

Thema’s moreel beraad 2020

Kernthema of 
dilemma

Nadere invulling of voorbeelden

Autonomie/
zelfregie

… i.r.t. kinderwens 
… i.r.t. euthanasiewens 
… van ouders in de opvoeding in relaLe tot het onvermogen van deze 
ouders om een goed en veilig opvoedingsklimaat te scheppen voor hun 
kinderen. 

Goede zorg … hoe ga je als medewerkers en team om met de wens van een verwant om 
de behandeling van een cliënt te stoppen 
… hoe om te gaan met ouders die geen toestemming willen geven voor 
diagnosLek voor hun kind

Kwaliteit van leven … een zo goed mogelijke afweging van de gevolgen van een medische 
behandeling (met betrokkenen en vanuit alle perspecLeven) 
… wat te doen als een client niet verder wil leven 
… een zorgvuldige afweging tussen het niet zomaar ontzeggen van zaken of 
acLviteiten  voor een cliënt, maar daarbij de veiligheid in ogenschouw 
blijven houden 

Veiligheid  
Vrijheidsbeperking 
Privacy

… afweging of het wenselijk is dat er in het kader van de veiligheid van de 
cliënt en kwetsbaarheid van medecliënten vrijheidsbeperkende maatregelen 
worden toegepast en hoe zich dit verhoudt tot de privacy van de cliënt. 
… vrijheidsbeperkende maatregelen in Ljden van Corona; wat wel en wat 
niet?
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(uitgaande van een Ljdsbesteding van gemiddeld 8 uren per keer, incl. voorbereidingsLjd, 
afronding en reiskosten van de gespreksleiders die gedeclareerd worden).  

▪ Er is een nieuwe scholingsronde van gespreksleiders moreel beraad in 2020 opgenomen in de 
begroLng, zodat de pool aan beschikbare gespreksleiders uitgebreid wordt en de huidige 
gespreksleiders, die dit naast hun vaste takenpakket erbij doen, ontlast kunnen worden. 
Verder zijn door verloop van medewerkers er in plaats van 9 nu nog maar 6 opgeleide 
gespreksleiders beschikbaar. Helaas is door de Coronacrisis de scholing opgeschort en heeQ 
deze in 2020 niet plaatsgevonden. 

▪ Door de Coronacrisis duurde het enkele maanden voordat thuiswerken gewoon was 
geworden (voor degenen die dat konden en moesten) en voordat digitaal overleggen was 
ingeburgerd. Dit had ook zijn weerslag op de acLviteiten van de Commissie Ethiek. 

▪ De sluiLng van De Hoenderloo Groep in 2020 is ook ingrijpend en emoLoneel geweest voor 
de betrokken cliënten, hun ouders en alle medewerkers die hier betrokken bij waren. De 
Commissie Ethiek is hier niet bij betrokken geweest.  
  

4. Overwegingen 
▪ Ondanks en naar aanleiding van Corona zijn er in 2020 morele beraden aangevraagd. 
▪ Er wordt weinig begeleiding bij moreel beraad aangevraagd op de locaLes van voormalig 
Intermetzo en op locaLes voor Jeugdzorg. Het is wenselijk dat bij het opleiden van nieuwe 
gespreksleiders voor moreel beraad ook medewerkers van de Intermetzo locaLes kunnen 
meedoen. 
▪ Er wordt veel moreel beraad aangevraagd over zorg voor cliënten, maar relaLef weinig over 
morele kwesLes die kunnen worden gerelateerd aan zorg voor medewerkers, 
bedrijfsondersteunende processen of governancekwesLes. Ethiek speelt in elk veld, maar dat 
wordt nog niet alLjd zo beleefd.  

5. Toetsing van beleidsvoornemens 

Er is in 2020 geen vraag gesteld door het DT van Pluryn om beleidsvoornemens, -vraagstukken of  
procedures te toetsen op ethische aspecten.  
Wel is de commissie gevraagd advies te geven over het  formulier donorschap door de manager 
medische zorg van Pluryn. Verder is in 2020 het punt ‘vervoer van cliënten’ uit 2019 afgerond. Er is 
een oplossing gekomen voor een verzekering voor vervoer cliënten met privéauto’s van 
medewerkers. Door cliënten zelf en door medewerkers van bedrijfsondersteuning is gezocht naar een 
creaLeve oplossing en die is gevonden. 

6. Toetsing van (wetenschappelijk) onderzoek binnen Pluryn 

Belangrijke uitgangspunten bij toetsing door de Commissie Ethiek zijn een proporLonele verhouding 
tussen de relevanLe van het onderzoek en de belasLng voor cliënten, medewerkers en ouders/
wejelijk vertegenwoordigers, waarbij tevens begrijpelijk aan hen wordt uitgelegd waaraan zij 
deelnemen en de privacy van de deelnemers bij het verwerken van onderzoeksgegevens wordt 
gewaarborgd. 

In 2020 zijn er 6 onderzoeksvoorstellen ter toetsing aan de Commissie Ethiek voorgelegd. Alle 
betroffen wetenschappelijke onderzoeken. Alle onderzoeksvoorstellen zijn in de vergadering van de 
Commissie Ethiek besproken en beoordeeld.  

Wat gaat er goed 
Alle onderzoeksvoorstellen worden door middel van het invullen van het document ‘Format 
Beschrijving onderzoeksvoorstel voor ethische toetsing’, terug te vinden op Wegwijzer, aan de 
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Commissie Ethiek voorgelegd. Wij constateren dat de wetenschappelijke onderzoeken middels dit 
format op een zorgvuldige wijze worden uitgewerkt.  

Verbeterpunten 
De volgende onderdelen uit het ingevulde document ‘Format Beschrijving onderzoeksvoorstel voor 
ethische toetsing’ door de onderzoekers behoeven echter vaak nadere toelichLng naar aanleiding 
van onze beoordeling: 

▪ Nut/noodzaak onderzoek voor cliënt en mede in relaLe tot de strategische koers voor Pluryn 
▪ Startdatum en Hjdsdruk.  Een enkele keer blijkt uit de loopLjd van het onderzoek dat een 

onderzoek ten Ljde van het voorleggen ter toetsing aan de cie. ethiek al gestart is. Na overleg 
met de indieners wordt het onderzoek dan z.s.m. in klein comité beoordeeld en waar de Ljd het 
toelaat toch ter vergadering besproken.  

▪ Juridische status van cliënten (wilsbekwaamheid ter zake) en vervolgens wie geeN dan 
toestemming. In meerdere onderzoeken komen wij tegen dat dit voor de onderzoekers vaak een 
punt is dat onvoldoende wordt meegenomen.   

▪ De wijze van werving van onderzoeksdeelnemers. Dit roept bij de Commissie Ethiek vaak vragen 
op in het kader van een mogelijke axankelijkheidsrelaLe en al dan niet de vrijheid voelen/
hebben om te beslissen om deel te nemen aan het onderzoek, zowel voor cliënten als 
medewerkers. 

▪ Onderzoeksplan. Wij constateren meermaals in de voorgelegde onderzoeken een onduidelijke 
scheiding tussen handelingen in het kader van de behandeling en handelingen in het kader van 
het onderzoek.   

▪ Proefpersonen informaHeformulier (PIF). Dit ontbreekt een enkele keer of bevat onvoldoende 
elementen. Om hier eenduidigheid in aan te brengen is het maken van een format voor een PIF 
wenselijk, waarin ook de relevante privacyaspecten worden benoemd. Tevens merken wij op dat 
hierin begrippen vaak te moeilijk uitgelegd worden. Met name voor cliënten, die o.a. op basis 
hiervan beslissen of zij deelnemen, is kort en eenvoudig taalgebruik gewenst. 

▪ Duur van interviews/invullen vragenlijsten. RegelmaLg hebben wij vraagtekens bij de 
haalbaarheid van de ingeschaje (korte) Ljd voor de onderzoeksacLviteiten voor onze cliënten.  

▪ Hoogte van de financiële vergoeding voor deelname. Het WMO (Wet medisch-wetenschappelijk 
onderzoek)-kader staat een kleine ajenLe toe, maar een financiële vergoeding is verboden als 
‘de vergoeding ook maar enigszins van invloed kan zijn op het toestemmingsproces’.  

▪ Ontbreken/onjuiste informaHe t.a.v. privacy waarborging in informaLebrief aan cliënten, ouders/
wejelijk vertegenwoordigers. Vaak wordt gesproken over ‘geanonimiseerd'/’gepseudonimiseerd', 
terwijl ‘gecodeerd' bedoeld wordt. 

▪ Terugkoppeling van de onderzoeksuitkomsten. Een terugkoppeling op individueel niveau aan 
deelnemers aan het onderzoek wordt vaak gemist.  

ImplementaHe van succesvol onderzoek is geen onderdeel van het beoordelingsformulier. Het valt de 
commissie op dat er veel onderzoek wordt gedaan, maar dat er weinig wordt nagedacht over het 
implementeren van succesvolle onderzoeksresultaten. Prioritering van werk in de dagelijkse prakLjk, 
geen afspraken over de (financiële en organisatorische) randvoorwaarden voor implementaLe, geen 
contact tussen onderzoekers en managers over de implementaLe zijn er vaak de oorzaak van dat er 
geen of onvoldoende relaLe is tussen de onderzoeksresultaten en de implementaLe ervan in de 
prakLjk.  

7. Legt verbindingen en bevordert deskundigheidsbevordering 

De leden van de commissie, de commissie zelf en de trainers moreel beraad leggen verbindingen 
(interne en externe contacten) over ethiek binnen de beperkte Ljd die de leden kunnen/willen/
mogen investeren in het kader van hun dienstverband.   
Met name de trainers moreel beraad doen aan deskundigheidsbevordering (zie hierboven). De leden 
van de commissie doen dat ook, ieder op zijn eigen terrein en binnen zijn of haar invloedssfeer.    

 7



   

Eén van de leden van de commissie heeQ meegeschreven aan een arLkel (over ethiek op de 
werkvloer) voor het Kennisplein gehandicaptensector. 

8. Vragen en dilemma’s van de commissie 

Naar aanleiding van de samenstelling van de commissie. 
Zijn leidinggevenden bereid om hun medewerkers beperkt Ljd te laten investeren in de Commissie 
Ethiek?  
Ja, in het DT is het jaarverslag 2019 besproken en de directeuren hebben zich bereid verklaard dat 
hiervoor in redelijke mate Ljd voor beschikbaar is. Voor het begeleiden van  moreel beraad door 
opgeleide gespreksleiders zijn uren ter beschikking gesteld voor 2020.  

Naar aanleiding van moreel beraad 
Wanneer, in welke omstandigheden, vinden teams en/of leidinggevenden van teams (of directeuren) 
het waard om moreel beraad te houden of getraind te worden als team om moreel beraad zelf te 
gaan voeren? 

Naar aanleiding van het toetsen van beleidsvoornemens 
Wanneer laten RVE’s en RvB hun beleidsvoornemens toetsen en wanneer laat R&D 
onderzoeksvoorstellen toetsen. Is de Commissie Ethiek echt een ‘drager’ voor (geborgde) aandacht 
voor reflecLe? 

Naar aanleiding van de opdracht en de acHviteiten van de commissie 
De organisaLestructuur is gewijzigd en zijn er veel nieuwe mensen op leidinggevende posiLes beland. 
Zijn deze nieuwe leidinggevenden voldoende op de hoogte van de opdracht en de acLviteiten van de 
Commissie Ethiek en van de afspraken die er in het verleden gemaakt zijn? 
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