
Opleiding tot   Ethics & Law Practitioner  
 
De opleiding Ethics & Law Practitioner 1 richt zich op de toepassing van praktisch toe te passen ethiek en 
regelgeving, waarbij uitgangspunten, ethische- en juridische vragen en/of vraagstukken, gezondheidsrecht, 
integriteit, moraliteit, hieraan gerelateerde gesprekken, procedures, regels en oordeelsvorming, 
geconcretiseerd worden en leiden tot implementatie, met de hierbij horende -danwel nog in te vullen- 
wet- en regelgeving 2.  Ethische vraagstukken, grenzen, moraal, visie, integriteit, normen en waarden, 
maar ook de begrenzing hiervan (vastgelegd in wetten en regels) staan hierbij centraal. Daarnaast wordt in 
de opleiding de huidige (vigerende) wetten en regels (waaronder klacht- en tuchtrecht, privacy, informatie 
en toestemming) uitgelegd en in de context van bovenstaande, geïnterpreteerd en geïmplementeerd.  
 

De Practitioner i.o. leert o.m. met behulp van stappenplannen ethische vraagstukken, een vraag of 
dilemma te analyseren en hierbij op basis van weging(en) een praktische, concrete en verantwoorde 
aanbeveling te geven.  
 

Een subdoel van deze opleiding is plaats en positie van de   Ethics & Law Practitioner binnen de instelling en/of de afdeling 
vorm en inhoud te geven.  
 

1 = Iemand die wordt opgeleid om een bepaalde functie te bekleden 
2 = Binnen de kaders van de huidige, vigrerende regelgeving. 
 

Doelstelling opleiding:  
- Het ontwikkelen van specifieke competenties, ten behoeve van ethische vraagstukken/dilemma’s  
- Het herkennen van ethische problemen/problematiek  
- Een verdieping aan te brengen in de huidige wet- en regelgeving uitgaande van het gezondheidsrecht  
- Ethische dilemma’s en/of vraagstukken op een praktische manier te benaderen waarbij recht gedaan  
  wordt aan het welzijn van de patiënt en/of overige zorgvrager, uitgaande van wederkerige aanvaardbaarheid  
  en de bestaande wetten/regels  
- Het, op een praktische wijze, toepassen van deze wetten en regels conform het gezondheidsrecht, in de  
  vorm van procedures, protocollen en/of afspraken  
- Een vraagbaak te zijn voor patiënten, collegae en/of overige disciplines  
- Voorstellen te doen c.q. een concrete bijdrage te leveren aan verbetering van best practice door middel  
  van o.m. publicaties en (eigen) onderzoek  
 

Een subdoel van de opleiding is de plaats en positie van de  Ethics & Law Practitioner verder vorm en inhoud te geven.  
 

Doelgroep:  
- Medewerkers met werkervaring vanuit ziekenhuizen en/of overige instellingen, t.w. verpleegkundigen, 
  artsen, medisch specialisten en medewerkers van ondersteunende diensten. Daarnaast kan de opleiding  
  gevolgd worden door belangstellenden buiten de gezondheidszorg: Hoge Scholen, ROC’s, ZBC’s, e.d.  
- Werkervaring te hebben op de afdeling van de betreffende instelling  
- Gediplomeerd, resp. gecertificeerd te zijn voor de functie die men uitoefent  
- Aantoonbare affiniteit te hebben met ethische vraagstukken/- kwesties, recht- en wetskennis  
 

Duur:  
De opleiding kent een totale duur van 14 maanden met ca. 270 uren theorie inclusief 2 daagse scholing 
debatteren en deelname Masterclass   
 

Bijzonderheden:  
Zie regeling opleiding  
 

Inhoud van de opleiding  
Zie inhoud opleiding  
 

Literatuur:  
Verplichte literatuur:  
1: Handboek gezondheidsrecht; Leenen H.J.J. et al; ISBN: 978-90-897-4948-2 
2: Basisboek Ethiek; Hees van M; et al; ISBN978-94-610-5932-1  
3: Argumentatie; Heemeren van F; et al; ISBN 978-90-017-9493-4 



Aanbevolen literatuur:  
Klinische ethiek op de IC; Kompanje E.J.O.; 978-90-313-8395-5  
Morele Competenties; Karssing, E, van Gorkum 
 

Aantal deelnemers:  
Het minimale aantal deelnemers voor deze opleiding is 8 personen; het maximaal aantal deelnemers 
 

Voorbereiding deelnemers:  
Iedere deelnemers ontvangt voorafgaand aan de opleiding, een portfolio, uitgebreide literatuur, een 
syllabus en een opleidingsplanner  
 

Locatie:  
De opleiding wordt gegeven op de leslocatie van Care Training Group BV, te Ridderkerk; sommige 
onderdelen worden elders verzorgd 
  
Lunch/koffie/thee:  
Koffie en thee wordt verzorgd door CTG. Lunch is voor eigen rekening 
 

Toetsing:  
Gedurende de opleiding worden er verschillende toetsen afgenomen. Dit kan aan de hand van een 
opdracht, presentatie, verslag en/ of take home toets 
 

Certificering:  
De deelnemer verkrijgt het certificaat Ethics & Law Practitioner, indien voldaan is aan alle eisen van de 
opleiding: de toetsen dienen te zijn afgerond met tenminste voldoende (6.0), het portfolio moet 
ondertekend en volledig zijn ingeleverd en de proeve van bekwaamheid (eindopdracht) moet met een 
voldoende door de gesprekscommissie zijn gewaardeerd 
 

Registratie en accreditatie:  
In aanvraag  
 

Evaluatie:  
De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd op basis van o.m. verschillende reflectieopdrachten. 
Terugkoppeling over de student vindt eenmaal per kwartaal plaats 
 

Prijs:  
De prijs voor deze opleiding bedraagt: € 9.650,- inclusief de ‘proeve van bekwaamheid’  
 
Bijzonderheden:  
De opleiding wordt gegeven onder de algemene voorwaarden van CTG.  
Met behulp van o.m. Skype© worden studievaardigheden en voortgang regelmatig besproken met 
betrokkenen  
 

Meer info:  
Meer informatie over deze bijzondere opleiding kunt u verkrijgen via www.info@ctgnetwerk.com  

http://www.info@ctgnetwerk.com

