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Het Moreel Archief Corona is een
initiatief van de Foundation for
Justice, Integrity and Anti-Corruption
(FFIAC) en Governance & Integrity
Nederland (GIN).
GIN is de Nederlandse tak van
Governance & Integrity International.
GIN heeft meer dan 25 jaar ervaring in
moreel veldwerk binnen overheids- en
zorg organisaties in Nederland. FFIAC
verzamelt en deelt kennis over de
integriteit van organisaties en over
morele leerprocessen. Wilt u meer
weten: https://www.gi-nederland.com

Wat is het Moreel Archief Corona?
Het idee is simpel: bouw een archief op van de moeilijke beslissingen die professionals gedurende de coronacrisis moeten nemen. Wij vragen professionals die in de corona-zorg werken (artsen zoals intensivisten,
infectieartsen, longartsen, verpleegkundigen, ziekenhuis-bestuurders, -directeurs, -apothekers, huisartsen,
geriaters en andere zorgverleners in de zorginstellingen) als deelnemers om hun moeilijkste beslissing met het
archief te delen. Ze doen dit door middel van een reconstructief interview, of via een online portal, of beide. Het
is aan de deelnemer om te beslissen welke methode het beste bij hem of haar past.
Onze analisten bestuderen de casussen, om grote morele stress bij professionals te kunnen duiden, om kerndilemma’s in het werk aan de oppervlakte te brengen, om beroering bij patiënten, familie of burgers beter te
begrijpen en om casuïstiek in kaart te brengen die erop wijst dat beleid of protocollen mogelijk moeten worden
bijgesteld. De analisten worden ondersteund door senior adviseurs en een expert panel.
Waarvoor wordt het archief gebruikt?
GIN bouwt het archief op. De FFIAC beheert het archief en stelt de daarin verzamelde kennis ter beschikking aan
anderen. In de toekomst kan het casusmateriaal gebruikt worden om een effectieve (morele) debriefing van de
corona-zorgprofessionals mogelijk te maken, om moral injury en trauma te voorkomen, om de burgers te
ondersteunen bij het verwerken van de crisis en het rouwen om de doden en de schade en als materiaal voor de
filosofische en wetenschappelijke reflectie op de crisis die lessen moet opleveren voor de volgende pandemie. In
real time kan het casusmateriaal mogelijk gebruikt worden om voorbeeldcasussen te genereren die acute morele
stress van professionals verlichten, om beleids- en protocol-makers in te seinen over patronen in beslissingen die
wijzen op de noodzaak voor nieuw beleid en om geïnformeerd morele consultatie aan te bieden aan
professionals die verstrikt raken in een dilemma.

Bent u een van de bovengenoemde professionals? Meld u zich hier aan: https://moreelarchiefcorona.nl
U wordt gevraagd of u wel of niet door ons team geïnterviewd wilt worden. Binnen een dag krijgt u een
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord voor het portal, die gebruikt kan worden om het archief te vullen.
U wordt uitgenodigd voor een webinar van maximaal 20 minuten, waarin wij zullen uitleggen wat van u wordt
verwacht. Daarna gaan wij meteen beginnen.
Wij houden deelnemers op de hoogte van de resultaten via webinars en via een WhatsApp-groep waar u zich
voor kunt opgeven.
MEER WETEN? info@moreelarchiefcorona.com

Moreel Archief Corona
Wie heeft toegang tot het archief?
Het GIN-team (coördinator, analisten en senior adviseurs) en het externe expert panel (die geselecteerde
informatie ontvangen) zullen directe toegang hebben. Directe toegang heeft verder niemand.
De FFIAC zal vervolgens het archief en het geanonimiseerd materiaal onder strikte voorwaarden ter beschikking
stellen aan anderen. Zij zal dat op een zorgvuldige en transparante manier doen. Alleen gekwalificeerde instanties
of onderzoekers die het materiaal zullen gebruiken voor een van de bovengenoemde doelstellingen, kunnen
toegang krijgen.
Als het om de real time toepassingen gaat zal de FFIAC bijvoorbeeld de ethische commissies van ziekenhuizen,
instellingen en beroepsverenigingen uitnodigen om van het archief gebruik te maken. Mocht een nationale
ethische commissie corona tot stand komen, dan verschaft het archief die commissie de basis voor een vliegende
start. De FFIAC is in contact met deskundigen die bezig zijn met het ontwerpen van een toekomstige debriefing
voor corona-zorg professionals. Als de publieke verwerking en de wetenschappelijke reflectie aan de orde zijn, zal
de FFIAC opnieuw het archief en het materiaal onder de aandacht brengen.
Wat wordt van mij verwacht?
Aan de deelnemers wordt gevraagd om via de portal hun moeilijkste beslissing met het archief te delen. De portal
verzoekt u telkens om 7 vragen te beantwoorden:
1. Waar gaat de beslissing over? Beschrijf de situatie zo kort mogelijk
2. Wanneer vond deze situatie plaats?
3. Was dit een beslissing die je zelf nam, of was je getuige van de beslissing van een ander?
4. Wat was precies de beslissing die genomen moest worden? Beschrijf de 2 of meer mogelijke opties.
5. Beschrijf de omstandigheden die tot de beslissing hebben geleid.
6. Waarom is voor deze optie gekozen?
7. Wat maakte deze beslissing moeilijk?
Deelnemers die worden geïnterviewd, wordt gevraagd om na te denken over de laatste maanden van de crisis en
om zoveel mogelijk van hun moeilijke beslissingen met de interviewer te delen. Het interview volgt een
soortgelijke structuur als de vragen op het portal. Het heeft een reflectief karakter en duurt ongeveer 2 uur.
Deelnemers wordt uitgenodigd om lid te worden van de WhatsApp groep waarin dagelijks een korte update zal
worden verstuurd, en om regelmatig de korte webinars bij te wonen waarin wij meer details over de resultaten
van het archief zullen delen. Deelname aan de webinars is gewenst, maar niet verplicht.
Hoe gaan GIN en FFIAC om met privacy en gegevensbescherming?
Elk casusdossier krijgt een uniek nummer. In dat dossier worden geen persoonsgegevens opgeslagen of bewerkt.
Dat wil zeggen dat het dossier geen informatie zal bevatten die het mogelijk maakt patiënten, professionals en
specifieke instellingen te identificeren. Gegevens over functie en locatie en de soort instelling worden voor
onderzoeksdoeleinden wel opgenomen in het dossier.
Persoonsgegevens met betrekking tot degene die de casus inbrengt zullen alleen voor de coördinator van het
archief toegankelijk zijn. Ze worden uitdrukkelijk niet met de casus die de analist onderzoekt verbonden. Deze
persoonsgegevens worden alleen gebruiken om met de deelnemers te kunnen communiceren.
De FFIAC zal al deze gegevens in de casusdossiers uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden gebruiken en ter
beschikking stellen. Zodra het archief wordt gesloten, worden de persoonsgegevens vernietigd.
Persoonsgegevens zijn naam, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer.
BELANGRIJK: In de beantwoording van de zeven vragen, dienen deelnemers te vermijden dat instellingen,
professionals en patiënten geïdentificeerd kunnen worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat informatie die
relevant is voor de beslissing zoals bijvoorbeeld leeftijd, medische historie, functie van de professional, aard van
de medische ingreep niet gedeeld zouden mogen worden.

