Medisch-ethische conferentie
Wie is aan het woord?
Prof. dr. Rijk Gans, opleider interne geneeskunde in het UMCG, over de medisch-ethische conferentie. Bij
deze opleidingsactiviteit spelen meerdere competenties een rol, waaronder communicatie,
samenwerking, professionaliteit en reflectie.
Wat is het?
Prof. dr. Gans: “De medisch-ethische conferentie is een opleidingsactiviteit die we hebben ontwikkeld in
samenwerking met de hoogleraar medische ethiek prof. dr. Marian Verkerk. De medisch-ethische
conferentie vindt een keer per maand plaats. Doel is om met elkaar te leren van praktijkcasuïstiek en
reflectiever te worden, waarbij ethiek als een kwaliteit van professioneel handelen wordt belicht. We
hebben vier medisch-ethische ‘pijlers’ in het leven geroepen:


Keuzes in de zorg & omgaan met schaarse middelen in de zorg



Zinloos en zinvol medisch handelen



Omgaan met de autonomie van de patiënt



Ethiek en (wetenschappelijk) onderzoek
Hoe werkt het?
“Eens per maand brengt een aios een ethische casus in die binnen één van de vier medisch-ethische
pijlers valt. Het gaat hierbij om een casus of gebeurtenis die grote indruk heeft gemaakt of waarbij de aios
vraagtekens plaatst. Met deze aios en enkele seniorstafleden – rolmodellen – gaan we dan in gesprek
over de casus en volgen daarbij een expliciterende, Socratische of oplossingsgerichte methode.
De andere aios zitten als publiek om ons heen en krijgen na dertig minuten de gelegenheid om deel te
nemen aan het gesprek. We sluiten af met een korte uiteenzetting over de ethische achtergrond van het
onderwerp met verwijzing naar literatuur. Als toets geldt: aanwezigheid bij de medisch-ethische
conferentie.”

Wat levert het op?
“Doel is om aios bewust te maken van het feit dat eigen normen, waarden en ervaringen (on)bewust een
rol spelen bij de diagnostiek en behandeling van patiënten. Professioneel handelen is of wordt dan ‘de
dingen goed doen’ en ‘de goede dingen doen’. Doordat de aios zélf casuïstiek inbrengen gaan de thema’s
voor hen leven en wordt de medisch-ethische conferentie praktisch toepasbaar en relevant voor het
alledaagse werk.”

