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1. Managers hebben niet alleen de verantwoordelijkheid om ethiekondersteuning te 
faciliteren maar moeten er zelf ook gebruik van maken. (dit proefschrift) 
 

2. Aan ethiek doen in de ouderenzorg is in de eerste plaats een kwestie van bewust-
wording: hoe langer je kijkt, hoe meer (ethische kwesties) je ziet. (dit proefschrift) 
 

3. Zorgverleners die individueel geen moreel dilemma ervaren kunnen wel morele 
stress ondervinden van morele diversiteit op groepsniveau (bijvoorbeeld in het 
team). (dit proefschrift) 
 

4. De waarde van moreel beraad blijkt uit het doen, niet zozeer uit het praten erover. 

(dit proefschrift) 

 

5. Reflectie op en dialoog over de ethische dimensie van de zorg zou geen hobbyisme 

maar een vanzelfsprekend onderdeel van het zorgverlenerschap moeten zijn.  

 

6. De omvangrijke babyboomgeneratie op belangrijke posities, met ouders in verzor-

gings- en verpleeghuizen is positief voor de aandacht voor de kwaliteit van de ou-

derenzorg.  

 

7. Met het oog op de extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg zou 

‘klinische ethiek’ (clinical ethics) vervangen moeten worden door een andere term. 

Helaas is de term ‘zorgethiek’ al in gebruik.  

 

8. De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd, het komt er op 

aan haar te veranderen. (Marx) 

 

9. Het is een teken van een ontwikkelde geest om met een gedachte te kunnen spelen 
zonder die te accepteren. (Aristoteles) 
 

10. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe … wie promoveert krijgt een doctors-
titel en een gepeperde rekening toe.  
 

11. Een proefschrift maken is een hele bevalling, maar gezien de gemiddelde ‘draagtijd’ 
van negen maanden voor één artikel, nog beter te vergelijken met het stichten van 
een compleet gezin. 
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