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Jasmijn de Lange &

Corinne Baarssen



Wie zijn wij?

• Jasmijn de Lange

- Verpleegkundige, Zorgethica en Adviseur Ethiek 

V&VN

• Corinne Baarssen

- Verpleegkundige, Zorgethica i.o.







Morele stress
Wat is het?



Morele stress

• Verschil ‘gewone stress’, emotionele stress en morele stress? 

• Morele stress is een vorm van emotionele stress met een morele 

component. 

• Moreel: ‘Wat is het goede? Hoe kan ik goed doen?’. Morele stress 

ontstaat wanneer zorgverleners hun eigen en/of professionele 

waarden over goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen.

Verschillen 



Morele stress

Wanneer zorgverleners frequent en/of intens geconfronteerd worden 

met de kloof die er bestaat tussen wat zij beschouwen als goede zorg 

en de zorg die zij in de praktijk brengen, raakt dit aan de authenticiteit 

en identiteit als zorgverlener en als mens. 

Daarom is morele stress als het ware een diepere vorm van stress –

het raakt aan de kern van de persoon van de zorgverlener.





Symptomen 
Van langdurige morele stress



Mogelijke gevolgen



Eigen Ervaring



In gesprek

• Zoek een gesprekspartner, die je niet kent

• Bespreek de volgende vragen met elkaar:

- Hoe staat het met jouw morele stress?

- Kun je een recent voorbeeld geven?

- Hoe ga je er mee om?

10 minuten





Van morele stress naar 

weerbaarheid



Van morele stress naar 

weerbaarheid



Verder in gesprek

Bespreek met elkaar:

- Wat zou helpen om er mee om te gaan?

- Hoe kom je van morele nood tot morele 

weerbaarheid?

- Wie en wat heb je nodig? 

10 minuten



• Signaleer de morele stress

• Denk ik ‘dit moet er bij horen’ 

• Maak bespreekbaar (verschillende lagen)

• Zie het als een behoefte tot goede zorg – is juist 

professioneel! 

• Ga in gesprek als team en als organisatie, hoe gaan 

we dit aanpakken?

Het begin



Jasmijn de Lange

j.lange@venvn.nl en jasmijndelange@gmail.com

V&VN

info@venvn.nl

Interessante website

www.morelestress.be

mailto:j.lange@venvn.nl
mailto:jasmijndelange@gmail.com
mailto:info@venvn.nl
http://www.morelestress.be

