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1. In dEn bEgInnE wAs dE vRAAg... 
 
Inzicht in hoe moreel juist te handelen helpt de JGZ-professional bij veel voor-
komende vraagstukken. Vraagstukken waarin het moeilijk is te beslissen wat in 
deze situatie het beste past.  

Maria vertelt: ‘Jeanette is een jonge moeder. Haar dochtertje Aisha is 
een schatje. In het begin kwamen ze trouw op het spreekuur van het 
consultatiebureau, vader ook. Hij is moslim, streng gelovig. Onlangs 
kwamen moeder en dochter alleen. Aisha was schuwer dan anders. 
Als ik in de buurt kwam, dook ze weg. Jeannette zei dat dit hun laatste 
bezoek was en dat Aisha ook geen prikken mocht. Ik vermoed dat haar 
man daarachter zit. We voerden best een goed gesprek. Jeanette is 
beslist niet dom. Maar het besluit is onverstandig, het is slecht voor 
Aisha. Wat moet ik doen? Zal ik nog proberen om hen toch naar het 
spreekuur te krijgen? Of laat ik het erbij?’

Het begint allemaal met een vraag. Maria, de jeugdarts die hierboven aan het 
woord is, staat voor een keuze. Zij kan daarbij verschillende vragen stellen, zoals: 
hoeveel tijd heb ik, wat is het beleid van de JGZ, wat schrijft het protocol voor, 
wat vinden mijn collega’s, wat staat er in de wet? Of zelfs: wat zegt mijn geweten?

In deze brochure stellen we echter een andere vraag: wat is, in dit geval, het 
moreel juiste om te doen? Wetten, regels, opinies van anderen en praktische 
omstandigheden zijn niet onbelangrijk. Maar zij geven geen antwoord op de vraag 
wat moreel juist is. Dat vraagstuk vraagt om een zelfstandig moreel oordeel. 
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In de jeugdgezondheidszorg is het herkennen, onderzoeken en bespreken 
van morele vragen niet meer weg te denken. Dat inzicht wordt breed 
gedeeld door jeugdartsen en verpleegkundigen. In deze brochure leggen 
we uit hoe professionals in de JGZ in hun werk met behulp van morele 
oordeelsvorming zorgvuldig moreel juiste keuzes kunnen maken.

In zes korte hoofdstukken komen de volgende vragen aan bod: welke 
belangrijke veranderingen in de Nederlandse samenleving leiden tot nieuwe 
morele uitdagingen voor de JGZ, wanneer handel je moreel juist, wat voor 
morele vragen dienen zich in de JGZ aan, hoe kom je tot een moreel juiste 
keuze, welke morele deskundigheid hebben JGZ-professionals nodig en 
wat is het belang van een moreel leerproces voor de JGZ?

Bij deze brochure behoort een korte film die te vinden is op www.ncj.nl. 

In wiens belang?
‘De meeste ouders hebben het beste met hun kind voor, maar hun 
belangen komen soms niet overeen met de belangen van hun kind. 
De JGZ-professional is dan belangenbehartiger van het kind en zal in 
zo’n situatie ook de belangen van de ouder meewegen. Hij of zij zal 
moeten beoordelen wat in deze situatie het beste is, wat moreel juist 
handelen is. Deze vraagstukken, waar professionals dagelijks mee 
geconfronteerd worden, maken een morele oriëntatie, morele 
oordeelsvorming, nodig.’ (uit: NCJ (2011), Betrokken en nabij, p. 17.)
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2.  KAnTElIngEn In dE  

JEugdgEzondhEIdszoRg

Jgz-professionals aan het woord: ‘Er is veel veranderd...’
•	 	‘Dertig	jaar	geleden	ging	het	in	de	jeugdgezondheidszorg	in	de	

eerste plaats om de medische beoordeling van kinderen. We keken 
vooral naar hun lichamelijke gezondheid. Tegenwoordig gaat het 
ook om de sociaal-medische en psychosociale ontwikkeling van 
kinderen. Ontwikkelt het kind zich normaal? Hoe staat het met de 
thuissituatie? Hoe gaat het op school?’

•	 	‘Ouders	zijn	mondiger	en	zelfstandiger.	Zij	hebben	minder	ontzag	
voor ons. Je moet alles uitleggen en lang niet alles wat je vindt 
wordt zomaar aanvaard.’ 

•	 	‘Ouders	willen	zelf	beslissen	over	hun	kinderen.	Sommige	ouders	
willen hun kinderen niet laten vaccineren omdat het tegen hun 
geloof is. Of omdat ze gewoon kritisch op prikken zijn. Dat kan ik 
moeilijk verdragen. Het gaat toch ten koste van hun kind!’

•	 	‘Soms	zien	ouders	ons	als	bemoeials.	Het	consultatiebureau	
noemen ze consternatiebureau. Ik begrijp dat wel, want we vragen 
ze het hemd van het lijf.’

•	 	‘Nederland	is	een	migratieland.	We	hebben	te	maken	met	kinderen	
uit allerlei landen – van somalië tot Marokko en van Turkije tot 
Nigeria. Moeders begrijpen je niet. Wat moet je dan?’

•	 ‘Door	incidenten	als	de	zaak-Savanna	is	de	zorg	om	“het	kind”.
•	 	Er	is	veel	aandacht	voor	veiligheid,	kwetsbaarheid,	geweld	in	huis	en	

seksueel misbruik van kinderen. Wij zijn ook de ogen die achter de 
voordeur kijken. Maar wij weten niet altijd waar wij de grens moeten 
trekken.’

De jeugdgezondheidszorg is een belangrijke pijler van een rechtvaardige 
Nederlandse samenleving. De JGZ draagt sinds jaar en dag bij aan een wereld 
waarin het recht van ieder kind op een gezonde en veilige ontwikkeling 
verzekerd is. een samenleving waar kinderen niet zieker worden of eerder 
doodgaan dan andere kinderen omdat hun ouders armer zijn, omdat ze in de 
verkeerde wijk wonen of omdat vader zijn handen niet thuis kan houden. 
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Maar de uitspraken van jeugdartsen en verpleegkundigen hierboven 
illustreren dat de samenleving waarin de JGZ deze zorg voor kinderen 
uitvoert, de laatste decennia ingrijpend is veranderd.

Anderhalve eeuw geleden stierf ruim 20% van de Nederlandse kinderen voor 
hun vijfde verjaardag, in 1932 overkwam dat 5% van de kinderen en in 2007 
0,5%. Als we beseffen dat de belangrijkste oorzaken van kindersterfte liggen 
in ondervoeding, te weinig gezond eten, gebrek aan schoon water en tekort- 
schietende bescherming tegen ziekten als mazelen en polio, dan begint het 
ons te dagen welke enorme verandering de Nederlandse samenleving heeft 
doorgemaakt: van een samenleving beheerst door schaarste naar een 
samenleving van overvloed. Van een samenleving waar de hulpbronnen voor 
een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen beperkt waren naar een 
samenleving waar deze hulpbronnen voor vrijwel alle kinderen beschikbaar 
zijn. en daar blijft het niet bij. Immers, tegenwoordig zouden we een ‘gezon-
de en veilige ontwikkeling’ nogal schraal vinden als we daar alleen de 
bescherming tegen ziekten en een vroegtijdige dood onder zouden 
verstaan.

langzaam maar zeker is in de opvatting over wat een ‘gezonde en veilige 
ontwikkeling’ behelst iets nieuws geslopen. Kinderen behoren niet alleen 
een gezonde en veilige ontwikkeling te doorlopen, maar moeten ook 
‘gelukkige kinderen’ te zijn. In een samenleving van overvloed zijn bronnen 
van geluk niet langer schaars, maar uitbundig aanwezig. In moderne levens 
wordt nogal eens geworsteld met de juiste maatvoering met betrekking tot 
dit streven naar geluk. Dat leidt tot nieuwe gezondheidsrisico’s, ook voor 
kinderen en jeugdigen. Als we obesitas als voorbeeld nemen, dan wordt 
duidelijk dat vandaag de dag de bedreiging van een gezonde en veilige 
ontwikkeling van kinderen niet in een ‘te weinig’, maar vooral in een ‘te 
veel’ schuilt. Te veel zoet, te veel vet, te veel keuzes, te veel alcohol, te  
veel seks, te veel liefde, te veel ambitie. De JGZ van nu is niet langer een 
jeugdgezondheidszorg van schaarste, maar een van overvloed.

De ‘JGZ van overvloed’ voert haar opdracht uit in een vergaand geseculariseerd 
land, waar traditionele (morele) autoriteiten – van pastoor tot agent en van 
burgemeester tot jeugdarts – aan gezag hebben ingeboet. In een land dat 
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zich tot migratieland heeft ontwikkeld. In een land waar ouders zich op het 
gebied van de opvoeding van hun kinderen assertief opstellen en zich het 
recht voorbehouden om eigen keuzes te maken: ‘Ik bepaal wat ik wil en 
daar heb ik recht op.’ 

Kinderen zijn steeds meer het middelpunt van aandacht en zorg geworden. 
Of het nu gaat om ontwikkelingsonderzoek, aandacht voor persoonlijkheids-
stoornissen of de bekommernis om kindermishandeling en misbruik. 
Pedofilie werd dertig jaar geleden overwegend gezien als een uiting van 
onvermogen om in de liefdevolle omgang met kinderen maat te houden; 
tegenwoordig wordt gesproken van een ernstige schending van de 
lichamelijke en geestelijke integriteit van het kind. Ouders zijn, overigens 
vaak terecht, sneller verontrust of gealarmeerd. Het lijkt erop dat de lat 
voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen hoger is komen te 
liggen. 

De samenleving verdraagt het steeds minder als ouders of de jeugd(gezond-
heids)zorg in hun taak tekortschieten. Dat wordt vooral ook zichtbaar bij 
vermoedens van kindermishandeling. De commotie rond het Maasmeisje en 
savanna ligt vers in het geheugen van iedere JGZ-professional. ‘Geen kind 
missen’ is het adagium. 

samengevat: de JGZ van overvloed heeft te maken met nieuwe bedreigingen 
van de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. Deze JGZ wil invloed op 
levensstijlen die kinderen blootstellen aan de dreiging van ‘geluksziekten’. 
Zij moet deze ambitie waarmaken met een afbrokkelend moreel en profes-
sioneel gezag, in samenspraak met mondige ouders en binnen een 
samenleving die voor de JGZ de lat steeds hoger legt.
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3. nIEuwE MoRElE uITdAgIngEn

De JGZ van overvloed ziet zich, als gevolg van deze kantelingen, gesteld voor 
nieuwe morele uitdagingen:

•	 		Hoe	verhoudt	zich	het	gezonde	en	veilige	leven	tot	een	gelukkig	leven?	
Heeft de JGZ een taak in het bevorderen, bewaken en beschermen van   
een gelukkige ontwikkeling van een kind, met gezondheid en veiligheid als 
invalshoek?

•	 	De	rechten	van	het	kind	zijn	vastgelegd	in	het	Internationaal	Verdrag	inzake	
de Rechten van het Kind (gebaseerd op: de universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens). In welke mate moeten deze leidend zijn voor de  
JGZ? Wat als deze rechten in conflict komen met de rechten van ouders,  
de JGZ-organisatie of samenwerkingspartners als scholen, buurten of 
instellingen in de jeugdzorg?

•	 	Ouders	vinden	dat	zij	zelf	mogen	beslissen	over	wat	zij	een	gezond,	veilig		 	
en gelukkig leven voor hun kind vinden. Wanneer mag de JGZ zich bemoeien 
met de levensstijl van ouders en kinderen? Wanneer niet? Hoeveel vrijheid 
van levensstijl kan een gezonde en veilige ontwikkeling verdragen?

•	 	De	JGZ	moet	opkomen	voor	de	gezonde	en	veilige	ontwikkeling	van		 	
 kinderen. In welke mate moeten rechten van ouders gerespecteerd worden 
als deze hiermee gaan botsen? Wat als ‘een gezonde en veilige ontwikkeling’ 
strijdig is met de opvattingen van gelovige mensen?

•	 	Hoeveel	JGZ	is	genoeg?	Welke	risico’s	op	een	gezonde	en	veilige	ontwikkeling	
van kinderen zijn aanvaardbaar? Moeten alle kinderen van 0 tot 19 nog 
steeds twintig keer worden gezien of moet de aandacht meer komen te 
liggen op risicogevallen? 

JGZ-professionals vernemen in hun dagelijks werk de echo’s van de geschetste 
kantelingen en de morele vragen die deze oproepen. Het is daarom nodig om in de 
JGZ ruim baan te maken voor de professionalisering van morele oordeelsvorming 
in de beroepspraktijk. Ruim baan maken betekent ruimte maken voor een vraag: 
wat is hier, in dit geval, het moreel juiste om te doen?
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4. MoREEl JuIsT hAndElEn

 ‘Keren we terug naar jeugdarts Maria. Waarom kost het haar moeite om een 
beslissing te nemen? Dat is niet ingewikkeld. ‘Welke keuze ik ook maak, er is 
altijd iemand die een prijs moet betalen’, zegt ze. Ga maar na. Als Maria ervoor 
kiest om via via de moeder over te halen om naar het spreekuur te komen, 
krijgt die misschien problemen met haar man. Het levert ook nog eens allemaal 
extra werk voor haarzelf op. Maar als ze het niet doet, is kleine Aisha misschien 
de dupe. Ze maakte al een wat schuwe indruk. Aan de andere kant: ouders 
hebben het recht om zelf te beslissen of ze op het spreekuur komen en of ze 
meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma. ‘Of ik doe vader en moeder 
tekort, of hun dochtertje. en dan denk ik nog niet eens aan mijn collega’s’, 
zo vat Maria haar dilemma samen. Daar zit ook de twijfel. er zijn immers veel 
betrokkenen: Aisha, haar moeder, vader, andere kinderen, de JGZ, collega’s, 
de school et cetera. Als de jeugdarts in deze situatie een keuze moet maken is 
het onvermijdelijk dat er rechten, belangen of wensen van een of meer van 
deze betrokkenen worden geschaad. Daar begint het geweten te knagen.

Zo is het vaak met dergelijke beslissingen. Ze zitten je dwars omdat je altijd 
iemand in zijn rechten schendt of schade toebrengt – iets wat je graag zou 
willen vermijden, maar niet altijd kúnt vermijden. Het is dit soort beslissingen 
dat om een moreel oordeel, een moreel onderzoek vraagt. Hier moeten we de 
vraag stellen: wat is hier, in dit geval, het moreel juiste om te doen?

Het antwoord op die vraag is eigenlijk verrassend eenvoudig. Ik handel moreel 
juist als ik recht doe aan de ander. Of alledaagser: ik handel moreel juist als ik 
voldoende rekening houd met de rechten, belangen en wensen van alle 
betrokkenen.

Dit antwoord omzeilt enkele moeilijkheden. We zouden bijvoorbeeld kunnen 
zeggen dat een handeling moreel juist is als deze overeenstemt met mijn of 
onze normen en waarden. Voor jeugdartsen en verpleegkundigen staat 
vanzelfsprekend het kind centraal. 
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Het ligt dus voor de hand om te zeggen dat je handeling moreel juist is als die 
‘in het belang is van het kind’. Maar dat is veel te simpel. Kijk nog eens naar de 
casus van Maria. Het is niet alleen zo dat we niet weten wat in dit geval ‘in het 
belang van het kind’ is, het is ook heel goed mogelijk dat we, wanneer we 
alleen naar ‘het belang van het kind’ kijken, gemakkelijk het recht van de 
ouders over het hoofd zien. Dan lopen we kans dat we het moreel verkeerde 
doen. Dat is ook het geval wanneer we te rade gaan bij de mening – de 
normen en waarden – van collega’s of van ‘de samenleving’. eigenlijk weten 
we dan alleen nog maar wat zij normaal vinden. Maar nog steeds niet wat 
moreel juist is.

Als je wilt bepalen of wat je doet moreel juist is, heb je een andere maatstaf 
nodig. Het begint met het besef dat wat je doet gevolgen heeft voor anderen 
– kinderen, ouders, collega’s, de organisatie en samenwerkingspartners. 
Het begint met de beslissing om aan al die anderen recht te willen doen. 
Het begint met een verplichting die je jezelf oplegt: ik wil rekening houden met 
de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen.

wanneer is een handeling moreel juist?
•	 		Een	handeling	is	niet	per	se	moreel	juist	als	zij	in	overeenstemming	is	

met een bepaalde set normen en waarden. Het enige wat we dan 
weten is dat de handeling normaal is. 

•	 		Een	handeling	is	moreel	juist	als	zij	recht	doet	aan	de	ander.
•	 				Een	handeling	is	moreel	juist	als	er	voldoende	rekening	wordt	

gehouden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen.

De keuze om recht te doen aan de ander maakt het werk van de jeugdarts en 
verpleegkundige er niet onmiddellijk eenvoudiger op. er zijn immers bijna altijd 
veel betrokkenen. er zijn altijd veel rechten, belangen en wensen in het geding, 
die bovendien vaak onderling strijdig zijn. Het goede nieuws is dat zorgvuldig 
moreel oordelen te leren en te oefenen is, ook in collegiaal verband. Dat maakt 
het mogelijk om in de professionele praktijk telkens weer recht te doen aan alle 
betrokkenen en samen te staan voor de morele kerntaak van de JGZ.
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5.            MoRElE vRAAgsTuKKEn In dE 

JEugdgEzondhEIdszoRg

In de jeugdgezondheidszorg zit het morele oordelen in het hart van het werk. 
Het afgelopen jaar onderzochten vele tientallen JGZ-professionals hun eigen 
lastige beslissingen op de vraag: wat is hier het moreel juiste om te doen? 
Voor we laten zien hoe je tot een beslissing komt die moreel juist is, geven we 
eerst een indruk van morele vragen uit de praktijk van het werk.

Ik vraag me af...
•	 		de peuter met autistische kenmerken - een kinderdagverblijf wil een 

peuter laten testen op autisme. De aanvraag is al eens eerder gedaan, 
maar de ouders wilden dit niet. De jeugdarts besloot zich te richten op 
de opvoeding door de ouders, om het kind geen stigma mee te geven. 
‘Ik vraag me af’, aldus de jeugdarts, ‘zal ik mijn beleid handhaven of de 
peuter toch laten testen?’

•	 		het te dikke kind - een kind heeft een ontwikkelingsachterstand en is 
veel te dik. De ouders willen geen bemoeienis. De jeugdarts maakt zich 
zorgen en wil die zorgen graag delen met het AMK. Hij/zij twijfelt of het 
AMK er wel het juiste mee zal doen. ‘Ik vraag me af: meld ik het bij het 
AMK of ga ik er zelf mee door?’

•	  de voogd - een gezin staat onder toezicht van een voogd. Het gezin 
komt niet op het consultatiebureau en weigert om religieuze redenen het 
kind te laten vaccineren. er is ook sprake van een verleden van geweld 
in het gezin. Het consultatiebureau weet nu niet of het kind zich gezond 
ontwikkelt. De voogd maakt er geen werk van. ‘Ik vraag me af: ga ik het 
Bureau Jeugdzorg bellen om druk op de voogd te zetten? Of respecteer 
ik de handelwijze van de voogd en laat ik het voor wat het is?’

•	 		Migraine? - een veertienjarige jongen wordt op verzoek van de school 
samen met zijn moeder gezien door de jeugdarts. Hij verzuimt regel-
matig omdat hij, naar eigen zeggen, migraine heeft. In verband met zijn 
klachten heeft hij in het verleden de neuroloog bezocht. De jongen maakt 
echter geen zieke indruk. Zijn moeder gedraagt zich erg dwingend en 
verbiedt de jeugdarts contact op te nemen met de neuroloog. ‘Ik vraag 
me af: ga ik ondanks het verbod van de moeder toch contact zoeken 
met de neuroloog?’
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Wat in de bovenstaande voorbeelden opvalt, is dat lastige morele beslissingen 
zich voordoen in het hele veld van relaties van de JGZ. Ze kunnen betrekking 
hebben op de omgang met cliënten - kinderen, vader, moeder, familie of de 
gemeenschap. Maar ook op collega’s en leidinggevenden of ‘de JGZ’. Tot slot 
komen we ze tegen in de omgang met andere instellingen en de mensen die er 
werkzaam zijn: huisartsen, kinderartsen, de leerplichtambtenaar, het AMK, de 
voogd of Bureau Jeugdzorg.

steeds gaat het om kwesties waar rechten, belangen en wensen van betrok-
kenen met elkaar botsen. Wat moreel juist is om te doen spreekt niet vanzelf. 
er wordt een zorgvuldige morele afweging gevraagd om recht te doen aan alle 
betrokkenen, waarbij er aandacht is voor de bijzonderheden van de situatie.

Zijn er ook verschillen tussen de cases aan te wijzen? Dat is inderdaad het 
geval. een eerste categorie bestaat uit cases waarbij uit twee op zichzelf 
goede alternatieven het beste moet worden gekozen. Voorbeelden zijn ‘de 
autistische peuter’ en ‘migraine?’. De jeugdarts die zich afvraagt of hij/zij het 
kind op autisme zal laten testen, wil recht doen aan dit kind, maar ook aan de 
ouders en het kinderdagverblijf. Veel cases hebben dit karakter: wat is moreel 
juist om te doen wanneer er verschillende alternatieven zijn, die stuk voor stuk 
redelijk zijn, maar die niettemin voor ouders, kinderen of andere betrokkenen 
wel degelijk schade en nadeel op kunnen leveren?

een tweede categorie cases zijn die waarin er een vermoeden bestaat dat het 
recht van het kind op een gezonde en veilige ontwikkeling op grove wijze 
wordt geschonden. er is sprake van een mogelijke schending van integriteit of 
zelfs een strafbaar feit. Denk aan de constatering van ernstig overgewicht of 
een vermoeden van kindermishandeling. In dergelijke gevallen wordt van de 
JGZ-professional actie verwacht. Veel jeugdartsen en verpleegkundigen 
ervaren dat als lastig. Klopt het vermoeden wel? Wat is de juiste timing? Kan ik 
niet beter zelf met de ouders op weg gaan? een melding bij het AMK heeft 
ingrijpende gevolgen voor kinderen en hun ouders. Kan ik erop vertrouwen dat 
het AMK of Bureau Jeugdzorg de juiste actie onderneemt?
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6. hET voRMEn vAn EEn MoREEl   

  ooRdEEl

In de JGZ komen zwaarwegende morele vragen aan de orde, zoveel is 
duidelijk. Bij twijfel is het vormen van een moreel oordeel geboden. Omdat er 
vaak vele betrokkenen zijn en omdat het om beslissingen gaat die voor hen 
grote gevolgen kunnen hebben, moet het morele onderzoek zorgvuldig 
geschieden. Hoe gaat dat in zijn werk? We geven een korte rondleiding met de 
casus van jeugdarts Maria als voorbeeld.

 
over het morele oordeel
•	 		Een	handeling	is	moreel	juist	als	er	voldoende	rekening	wordt	

gehouden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen.
•	 		Een	oordeel	over	het	moreel	juiste	heeft	altijd	betrekking	op	één	

handeling.
•	 		Van	iedere	handeling	kan	worden	onderzocht	of	die	moreel	juist	is.
•	 		Het	onderzoek	leidt,	mits	juist	uitgevoerd,	tot	een	eenduidig	

antwoord.    
•	 		Een	moreel	oordeel	is	voorlopig	en	blijft	open	voor	nader	onderzoek.

Morele oordeelsvorming is een onderzoek dat je individueel, met collega’s of 
met andere betrokkenen kunt uitvoeren. Het werkt alleen als het in ernst wordt 
gedaan en je de methode goed beheerst. Alleen dan is het mogelijk om tot 
een afgewogen oordeel komen.goed genoeg’. 

stappen bij morele oordeelsvorming
1. Voor welke beslissing of keuze sta ik?
2. Wie zijn de betrokkenen?
3. Wie neemt de beslissing?
4. Heb ik nadere informatie nodig?
5. Wat zijn de argumenten?
6. Tot welke conclusie kom ik?
7. Wat voel ik bij de genomen beslissing?
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In het bovenstaande kader zie je dat een moreel onderzoek stapsgewijs wordt 
uitgevoerd. Het begint met het nauwkeurig verwoorden van de keuze waarvoor 
je staat en wat je voorlopige beslissing is. 
In de casus van Maria is die keuze: (a) ga ik moeder alsnog naar het spreekuur 
proberen te krijgen of (b) laat ik het voor wat het is? 

oefening
•	 		Voordat	je	verder	leest,	schrijf	op	wat	je	eerste	ingeving	is:	(a)	of	(b)?
•	 		Schrijf	daar	nu	onder:	‘...	en	dat	acht	ik	moreel	juist.’
•	 		Noteer	wat	je	voornaamste	bezwaar	is	tegen	je	voorlopige	beslissing:	

‘… ondanks...’

Maria stelde het als volgt: ‘Ik laat het voor wat het is. Dat acht ik moreel juist, 
ondanks het feit dat Aisha dan niet al haar vaccins zal krijgen en risico loopt 
op onnodige ziekten.’ Deze voorlopige keuze kunnen we onderzoeken op zijn 
morele juistheid.

Nadat we de betrokkenen op een rijtje hebben gezet (stap 2), hebben bepaald 
wie de beslissing neemt (altijd ‘ik’) (stap 3) en de belangrijke feiten hebben 
verzameld (stap 4), noteren we de relevante argumenten voor de beide 
handelingsalternatieven (stap 5). In de casus van Maria waren dat de volgende: 

We zien verschillende argumenten die gewicht in de schaal leggen. 
Het recht van ieder kind om deel te nemen aan het RVP schept voor Maria de 
verplichting om zich ervoor in te spannen dat Aisha haar vaccins krijgt. 

Moeder naar het spreekuur krijgen de zaak laten rusten

•	 		Aisha	heeft	het	recht	om	deel	te	
nemen aan het RVP.

•	 		Het	neemt	de	ongerustheid	van	
Maria weg.

•	 		Misschien	is	er	in	het	gezin	wel	
meer aan de hand.

•	 		Ouders	hebben	het	recht	om	
over de vaccinatie van hun kind 
te beslissen.

•	 		De	werkdruk	is	al	hoog	en	dit	
kost minder tijd.

•	 		Het	bezoek	aan	het	consultatie-
bureau is niet verplicht.
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Het recht van de ouders om zelf te kiezen voor of tegen deelname aan het RVP 
schept voor Maria de verplichting de ouders te helpen die keuze zo goed 
mogelijk te maken en om de door de ouders genomen beslissing te respecteren. 
De ongerustheid van Maria en de werkdruk leggen minder gewicht in de schaal. 

In het collegiale onderzoek zoals dat werd uitgevoerd, gaf het argument dat 
de ouders het recht hebben om over de vaccinatie van hun kind te beslissen 
de doorslag (stap 6). Daarbij speelde ook een rol dat Jeanette volgens Maria 
een verstandige vrouw is, die over haar besluit goed heeft nagedacht. Omdat 
er misschien toch wel wat meer aan de hand kan zijn en omdat Maria zich 
enige zorgen maakt om de veiligheid van Aisha, zoekt ze wel naar wegen om 
een oogje in het zeil te houden. 
 

soorten argument: beginselargumenten en gevolgenargumenten
er zijn argumenten die betrekking hebben op de toekomstige gevolgen 
van een handeling voor de belangen van betrokkenen. Dit noemen we 
gevolgenargumenten.

Andere argumenten hebben betrekking op rechten van betrokkenen die 
voor anderen een verplichting scheppen. Dit noemen we 
beginselargumenten.

Beginselargumenten leggen een morele ondergrens vast die gerespecteerd 
moet worden. Zij wegen daarom zwaarder dan gevolgenargumenten.

In een moreel onderzoek blijken vaak morele rechten strijdig met elkaar 
te zijn. Dan moet worden afgewogen welk beginsel in deze situatie het 
meeste gewicht in de schaal legt.

 
Nadat gevraagd is hoe Maria zich voelt bij de genomen beslissing (stap 7), is het 
onderzoek voltooid. De morele oordeelsvorming heeft Maria geholpen om haar 
‘pluis/niet pluis’-gevoel en haar twijfel om te zetten in een zorgvuldig moreel 
onderzoek. De ernst en zorgvuldigheid waarmee de morele oordeelsvorming werd 
uitgevoerd geven Maria en haar collega’s het vertrouwen dat de bereikte conclusie 
inderdaad recht doet aan alle betrokkenen.

16 ‘REChT doEn (AAn IEdEREEn)’. MORele OORDeelsVORMING IN De JeuGGeZONDHeIDsZORG



7.  MoRElE dEsKundIghEId En dE Jgz

Morele oordeelsvorming vormt het hart van een moreel leerproces waaraan de 
hele JGZ kan deelnemen. Het besluit om morele oordeelsvorming in te voeren 
is een belangrijke stap, die iedere JGZ-instelling kan zetten. Inmiddels heeft 
een aantal instellingen dat gedaan. Van hun ervaringen kunnen we leren dat 
van JGZ-professionals een morele deskundigheid wordt gevraagd die zich als 
volgt laat samenvatten:

•	 		Zelfstandig moreel oordelen – Als JGZ-professional heb je niet de 
morele wijsheid in pacht. Als je twijfelt (zoals Maria deed) moet je de 
vraag durven stellen: ‘Wat is hier het moreel juiste om te doen?’ Dat 
mogen ouders en kinderen ook van je verwachten. De vraag stellen 
is	één,	die	kunnen	beantwoorden	is	iets	anders.	Dat	laatste	vraagt	
om een bepaalde deskundigheid: morele oordeelsvorming. Die 
moet je je eigen maken. 

•	 		Deelnemen aan moreel beraad – Morele oordeelsvorming doe je bij 
voorkeur niet alleen, maar samen met collega’s. Niet alleen omdat ieder 
wel een blinde vlek heeft, maar vooral omdat morele oordeelsvorming 
de belangrijkste manier is om ervoor te zorgen dat de JGZ-instelling en 
de jeugdgezondheidszorg als werkveld bijleren. Deel kunnen nemen 
aan moreel beraad is een tweede belangrijke vaardigheid voor 
JGZ-professionals.

•	 		Het morele adviesgesprek met cliënten – Veel morele vraagstukken 
doen zich voor in de omgang met cliënten, in de eerste plaats 
kinderen en hun ouders. een interessant vergezicht draait om de vraag 
of de JGZ-professional ook met ouders een moreel adviesgesprek kan 
voeren en hen zo beter kan helpen met morele afwegingen over de 
gezonde en veilige ontwikkeling van hun kind.

•	 		Beschermen en bewaken van een gezonde en veilige ontwikkeling van 
kinderen – Wanneer het recht van kinderen op een gezonde en veilige 
ontwikkeling dreigt te worden geschonden, moet de JGZ-professional 
optreden. Hij/zij heeft een helder begrip nodig van deze rechten, hoe 
hij/zij de schending ervan kan voorkomen en hoe hij/zij moet optreden 
wanneer hij/zij een schending vermoedt.
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De jeugdgezondheidszorg die, vanuit een moreel gezichtspunt, ‘goed genoeg is’, 
kan de morele verplichtingen die voortvloeien uit het bevorderen, beschermen en 
bewaken van een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen op zich nemen. 
Dit vraagt om de inrichting van een moreel leerproces, waarvan de morele 
oordeelsvorming het kloppende hart vormt1. Het morele leerproces kan bijdragen 
aan het beantwoorden van morele vragen van de hedendaagse jeugdgezond-
heidszorg en zorgen voor een nieuw moreel fundament voor het bevorderen, 
beschermen en bewaken van een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen.

1) Terzijde zij hier opgemerkt dat dit ook vraagt om een zorgvuldige preventieve en repressieve hand- 
havingspraktijk, maar de behandeling daarvan valt buiten het kader van deze brochure.
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