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Drs. Dorine Bauduin
Over: “Ethiek en psychiatrie”.
Ethiek en psychiatrie. Uitgaande van de stelling
dat ethiek inherent is aan zorg, zal Dorine
Bauduin, filosoof, een inleiding houden over de
meerwaarde van de ethische invalshoek voor de
psychiatrische praktijk. De centrale ethische
vraag luidt: wat is optimaal functioneren in een
bepaalde situatie? Aan de hand van concrete
morele dilemma’s wordt op deze vraag vanuit de
‘smalle’ en de ‘brede’ ethiek (Ethica van
Aristoteles) nader ingegaan. Omdat in veel
dilemma’s in de psychiatrie het begrip autonomie
een belangrijke rol speelt, wordt de inleiding
daarna toegespitst op de verschillende
opvattingen daarover, o.a. van de filosoof I.
Berlin (1969).

Dorine Bauduin (1944) studeerde vertaalkunde
en filosofie (Universiteit van Amsterdam). Zij is
tot 2004 werkzaam geweest bij het Trimbosinstituut in Utrecht op het terrein van ethische

vraagstukken in de geestelijke gezondheidszorg
en verslavingszorg. Sinds april 2004 is zij
zelfstandig werkzaam als begeleider van
Socratische gesprekken, geeft zij trainingen in
beroepsethiek en houdt zij zich bezig met de
implementatie van moreel beraad in organisaties,
waarbij van diverse reflectiemethoden gebruik
wordt gemaakt. Verder heeft zij ervaring met
het geven van dilemma trainingen over o.a.
integriteitvragen in diverse maatschappelijke
sectoren. Mensen ertoe aanzetten zelfstandig en
zorgvuldig te denken is bij alle trainingen,
opleidingen en consultaties haar belangrijkste
ambitie.
Dorine Bauduin publiceerde o.a. “Respect als
basis” in het Maandblad Geestelijke
volksgezondheid, "Een goed gesprek over morele
kwesties", in: Het socratisch gesprek, (redactie
J. Delnoij en W. van Dalen, Damon 2003). Samen
met Jacques Graste redigeerde zij "Waardenvol

werk. Ethiek in de geestelijke gezondheids-zorg.”
(Van Gorcum, Assen 2000). In 2009 publiceerde
zij samen met Mariël Kanne: “Tijd voor reflectie.

Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie”
(SWP Amsterdam).

Tijd:
vrijdag 27 januari 2012, aanvang
20.00 uur

Plaats: café rest. Scholten, Bierstraat
Lochem
Entree: € 10.Kaarten: vanaf 14 januari bij Boekhandel
Lovink, Markt te Lochem.

