
Hoe
Het antwoord op een ethische vraag is niet 
bindend, maar reikt een advies aan. De 
beslissingen betreffende (klinische) studies zijn 
wel bindend.

De adviezen en raadgevingen van het ethisch 
comité zijn vertrouwelijk. Het comité kan ook 
weigeren op een vraag in te gaan.

Het is mogelijk dat de personen die het 
ethisch comité om advies gevraagd hebben, 
uitgenodigd worden om hun vraag toe te lichten 
of om vragen te beantwoorden. Het ethisch 
comité kan ook deskundigen uitnodigen.

iArtikel 70 van de Gecoördineerde wet van 
10/07/2008 op de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen; Koninklijk besluit van 
12/08/1994 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen 
die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten 
worden nageleefd.

Contact
Heeft u nog vragen, wil u graag een onderwerp 
bespreken, wil u als ziekenhuisarts of 
medewerker graag lid worden van het ethisch 
comité,... neem gerust contact op met het 
comité:

T +32 (0)50 534 195 

E ethisch.comite@azzeno.be

campus Knokke-Heist (8300)
Kalvekeetdijk 260  - T +32 (0)50 535 000
campus Blankenberge (8370)
Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000
campus Maldegem (9990) 
Stationsstraat 27 - T +32 (0)50 404 070 
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Zorg verlenen is zich in de eerste plaats afvragen 
hoe het welzijn van elke patiënt bevorderd 
kan worden. Dat impliceert dat de zorgpraktijk 
op zich ethisch van aard is en dat ethische 
reflectie vaak verankerd zit in de dagelijkse 
praktijkvoering.

Een medisch ethisch beleid omvat afspraken 
en procedures rond het ethisch beleid van de 
instelling, specifiek voor artsen en zorgverleners, 
maar in het verlengde voor alle medewerkers 
van AZ Zeno.

Het kader waarbinnen dit beleid gestalte krijgt, 
wordt voor AZ Zeno uitgetekend door de raad 
van bestuur in samenspraak met de medische 
raad, het directiecomité en het ethisch comité.

Dit ethisch comité wil helpen de belangen van 
de patiënt te bewaken door een cultuur van 
ethische reflectie en overleg te scheppen en 
te bevorderen, zowel in het dagelijks klinisch 
handelen als in het formuleren en het uitvoeren 
van het zorgbeleid.

In onze huidige hoogtechnologische en 
multiculturele wereld, met vaak uitgebreide 
keuzemogelijkheden, dient het ethisch comité 
blijvende zorg en aandacht te besteden aan 
een menselijk en ethisch verantwoorde en 
doordachte benadering van patiënten.

Toch is het niet altijd even makkelijk om een 
ethische kwestie kenbaar te maken of te 
bespreken. Deze folder wil trachten hieraan 
tegemoet te komen.

Wat
Het ethisch comité heeft als belangrijkste 
opdracht het bespreken en verhelderen van 
ethische problemen en ethische aspecten bij de 
behandeling van patiënten in de instelling.

Dit kan aan de hand van concrete vragen tot 
advies in individuele gevallen. 

Een vraag kan gesteld worden door:

• personeelsleden van het ziekenhuis;

• onderzoekers of studenten (wat betreft 
studies);

• artsen verbonden aan het ziekenhuis;

• patiënten, familieleden of nabestaanden 
(vertegenwoordiger);

• huisartsen.

Om een vraag aan te brengen kan contact 
opgenomen worden via +32 (0)50 534 195 of 
via mail ethisch.comite@azzeno.be.

Daarnaast heeft het ethisch comité een 
adviserende opdracht met betrekking tot alle

protocollen inzake klinische studies en 
experimenten op mensen en betreffende  
doctor-, master- en bachelorproeven.

Tot slot kan het ethisch comité ook zelf het 
initiatief nemen om een advies te formuleren 
betreffende een vaak voorkomende ethische 
problematiek en staat ze de instelling bij in 
de besluitvorming rond het medisch ethisch 
beleid. Zo kan het comité bijvoorbeeld adviezen 
uitwerken en documenten opstellen rond DNR-
code, therapieweigering, palliatieve sedatie, 
wilsverklaring, euthanasie,...

Wie
Het ethisch comité bestaat uit ziekenhuisartsen, 
een huisarts, een jurist, een bestuurder en 
medewerkers van het ziekenhuis.

De meest actuele samenstelling van het ethisch 
comité is terug te vinden op de website van AZ 
Zeno: www.azzeno.be / patienten / diensten / 
andere / ethisch comité

of via intranet (voor medewerkers): 
organisatie en beleid / ethisch comite
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