Door technologische ontwikkelingen ontstaan ook
nieuwe ethische vraagstukken. Is het moreel
verantwoord een robot in te zetten om eenzaamheid
tegen te gaan? Kan een robot een menselijke band
opbouwen en daarmee een mens vervangen?
Welke ethische vragen komen er boven bij het
gebruik van data in de zorg? Volgsystemen maken
het mogelijk om toezicht te houden. Maar hoe zit
het dan met de privacy van de cliënt?

MODULE 2

Ethiek &
Technologie

Module 2 gaat in op de ethische aspecten van zorgtechnologie. Welke
vraagstukken zijn er en wat is of hoe
kom je tot het goede doen?

Inhoud module
Technologie is niet meer weg te denken in
het werk van een zorgprofessional. Zowel
voor de cliënt, mantelzorger als voor jou als
professional, biedt technologie veel kansen
en voordelen. Denk hierbij onder meer aan
het versterken de eigen regie, het vergroten
van veiligheid (op afstand) of zelfredzaamheid. Maar… de inzet van technologische
toepassingen in de zorg, roept ook veel
vragen op. Kan het wel? Wordt de zorg niet
koud of kil? Bevinden we ons op een hellend
vlak? Duidelijke meningen die in de praktijk
wellicht meer genuanceerd kunnen worden.

tot bepaalde keuzes te komen. Bij inzet van
technologie of digitale zorg kan er soms
sprake zijn van een dilemma. Deze nieuwe
mogelijkheden zorgen er bijvoorbeeld soms
voor dat er iets verandert in het contact
tussen patiënt, cliënt en zorgverlener.
Of kunnen een risico opleveren ten aanzien
van privacy of welzijn. Het omgaan met die
dillemma’s is vaak ook een ethisch vraagstuk.
In deze module staat ethiek centraal en
verken je onder andere je eigen waarden,
standpunten en kennis op deze thema’s aan
de hand van diverse cases. Welke betekenis
heeft dit voor jou?

Wet en regelgeving maar ook gedragsregels
lopen eigenlijk altijd wat achter bij
ontwikkelingen. In deze module willen we
nadrukkelijk stilstaan bij wat er nodig is
om goed te kunnen handelen. Willen we
stilstaan bij wat de overwegingen zijn om

Fysieke bijeekomsten en e-learning
Je maakt eerst een online module waarin
je je meer in dit thema gaat verdiepen. Je
rondt de training af tijdens een bijeenkomst
waarin je met andere deelnemers en de
trainer reflecteert op de geboden lesstof.
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Contact
Voor vragen over deze module kun je terecht bij
Rob Nijhuis, Coördinator Academie TZA.
E-mail: r.nijhuis@tza.nu of bij Jolanda van Til,
Projectleider Zorg en Technologie Deltion College
E-mail: jtil@deltion.nl

Aanmelden
NIVEAU:

TECHNOLOGIE & ZORG ACADEMIE
MBO/HBO

3 uur online e-learning
3 uur bijeenkomst
	(max. 8 personen, ook incompany
mogelijk)
DUUR:

ACCREDITATIE:

7 punten

KOSTEN:

Leden TZA € 125,- per deelnemer*
Niet leden € 250,- per deelnemer*

VIA MAIL:

ZORGTRAININGSCENTRUM
Deze module is ontwikkeld door de
Technologie & Zorg Academie (TZA), in
samenwerking met het Zorgtrainingscentrum, Deltion college en NICTIZ.
De Technologie & Zorg Academie
(Enschede, Almelo) begeleidt bij de

* exclusief BTW

bewustwording, acceptatie en adoptie

info@tza.nu

van zorgtechnologie in de praktijk.

Adres
Wethouder Beversstraat 165
7543 BK Enschede
053 - 727 10 60
info@tza.nu
www.tza.nu
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