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Commissie Ethische Vraagstukken (CEV) 
 
De CEV bestaat sinds december 1995. De officiële naam is Commissie Ethische  
Vraagstukken in behandeling en zorg. De CEV richt zich op de vraag: wat is ethiek en hoe komt 
ethiek aan de orde bij het beleid, de behandeling en zorg voor mensen met epilepsie al dan niet 
met een verstandelijke handicap? 

 
Wat is ethiek? 

Ethiek gaat over waarden en de zin van 

ons menselijk handelen ten opzichte van 

onszelf, anderen en sociale instellingen.  

Binnen Kempenhaeghe gaat ethiek over 

recht doen aan haar patiënten/ 

bewoners, medewerkers en andere 

betrokkenen. De vragen gaan vaak over 

het fundamenteel welzijn van de 

patiënt/bewoner en belangrijke 

menselijke waarden zoals gezondheid, 

zelfstandigheid en mobiliteit. 

Vooral conflicten tussen en binnen deze 

waarden kunnen het geweten raken van 

ieder die hier mee te maken krijgt. 

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

▪ Wat is autonomie? 

▪ Wat betekent dit voor 

ouders,hulpverleners en voor de 

patiënt/ bewoner zelf? 

▪ Wie heeft wat te vertellen over de 

patiënt/ bewoner? 

▪ Ieder mens heeft recht op 

zelfstandigheid, maar ook op 

bescherming; hoe gaan wij hier mee 

om? 

▪ Hoe om te gaan met de verschillen in 

visie van zorg tussen 

ouders/verwanten en 

begeleiders/behandelaars binnen de 

instelling?  

 

Wat zijn de taken van de commissie? 

Taken van de commissie zijn onder meer 

het systematisch denken, de discussie 

over en de bezinning op ‘ethisch 

handelen’ bevorderen, consultatie bij 

casuïstiek waar het gaat over ethische 

vragen en het signaleren en adviseren 

van de directie over ethische problemen 

in behandeling, zorg en beleid. 

 

 

 

 

Bij casuïstiek is de doelstelling om op 

basis van overeenstemming tot een 

handelwijze te komen. 

 

Hoe gaat de commissie te werk, hoe 

komt zij aan informatie? 

Vragen om advies kunnen schriftelijk of 

mondeling bij de commissie worden 

ingediend. De commissie gaat na of er 

sprake is van een ethische vraag en 

omschrijft deze zo nauwkeurig mogelijk. 

In overleg met de vraagsteller wordt een 

oplossing gezocht. 

De commissie brengt vragen, die op 

verschillende werkplekken spelen, met 

elkaar in verband. Zij probeert om beleid 

of afspraken die gemaakt worden ook op 

hun ethische waarden te laten bespreken 

(bijvoorbeeld beleidslijnen inzake 

medische beslissingen rond 

levenseinde).  

 

Wie kan een vraag voorleggen? 

▪ Medewerkers en raad van bestuur 

▪ Patiënten/bewoners en/of wettelijke  

 vertegenwoordigers 

▪ Vrijwilligers en andere betrokkenen 

 

De commissie bestaat uit: 

Zes leden, van wie er vijf werkzaam zijn 

in de verschillende geledingen van 

Kempenhaeghe en één 

vertegenwoordiger van de Ouder- en 

Familievereniging (OFV). De commissie 

kan zich laten ondersteunen door 

deskundigen. 
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