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Het morele oordeel

� Noteer een recente twijfelachtige beslissing uit 

uw werksituatie als bedrijfs- of 

verzekeringsarts: kies ik A of B?

� Noteer u beslissing:

� Ik doe ….. (A of B),

� En dat is moreel juist,

� Ondanks ………



In 7 stappen naar een moreel juist oordeel

� Voor welke beslissing sta ik?

� Wie zijn er bij mijn beslissing betrokken?

� Wie neemt de beslissing?

� Heb ik meer informatie nodig om mijn beslissing op 

een verantwoorde wijze te kunnen nemen?

� Wat zijn de argumenten?

� Tot welke conclusie kom ik?

� Hoe voel ik mij bij de genomen beslissing?
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Wanneer is een handeling moreel juist?

� Een handeling is niet moreel juist omdat hij 

overeenstemt met een norm.

� Een handeling is moreel juist als recht wordt 

gedaan aan de ander.

� Een handeling is moreel juist als:

� Voldoende rekening wordt gehouden

� Met de rechten, belangen en wensen

� Van alle betrokkenen.



Geneeskundig, juridisch en moreel juist

� Geneeskundig juist:

� Als de handeling overeenstemt met de beste en meest 
gangbare opvatting van de beroepsgroep.

� Juridisch juist:

� Als de handeling overeenstemt met de wet of het recht.

� Moreel juist:

� Als de handeling recht doet aan de Ander, aan alle 
anderen.



Kerndillemma: rechtstaat v.s. geluk

� De bedrijfs- en verzekeringsarts:

� als functionaris van de rechtsstaat en

� Dokter

� Post-modernisering en het streven naar:

� Rijkdom

� Vrijheid

� Geluk



Van verzorgingsstaat naar ‘enabling state’



Bronnen van geluk

� De drie bronnen van geluk

� Het plezier van het lijf

� Sociale relaties

� Het gebruik en ontwikkelen van talenten

� Respect

� Erkenning

� Waardering

� Het gevaar van geluk.

� De maat van het geluk.



Modernisering en Postmodernisering

� Modernisering

� Maximeren van 
economische groei en 
ontwikkeling

� Secularisatie

� Rationeel-wettig gezag 
en autoriteit

� Postmodernisering

� Maximeren van het 
subjectief welbevinden 
(geluk)

� Postmoderne en 
postmaterialistische 
waarden

� Verminderde nadruk op 
zowel het religieuze als 
wettige gezag.



Postmodernisering: R. Inglehart



Secularisatie of de revolutie in de moraal

� 'Secularisatie' of 'secularisering' 

betekent letterlijk 

'verwereldlijking'. Tegenwoordig 

wordt 'secularisatie' vooral 

gebruikt voor het proces waarin 

de georganiseerde godsdienst 

haar greep op de maatschappij 

verliest. 



De dokter als ‘post-professional’

� Is een functionaris in en van de sociale 
rechtsstaat

� Handelt zo dat hij recht doet aan alle 
betrokkenen: 
� Overheid, burgers, cliënten, bedrijven en instellingen, 

collega’s, de beroepsgroep…

� Ondersteunt het streven naar geluk van zijn 
cliënt binnen de grenzen van:
� Zijn professie
� Het moreel juiste

� Bevorderd zo de gerechtigheid in de 
samenleving.


