
Een consequentialistische ethiek is een ethiek die om te beoordelen of een handeling 
ethisch goed is, alleen maar kijkt naar de feitelijke gevolgen van die handeling.

Utilitarisme stelt dus 
1. dat het alleen om de gevolgen van een handeling gaat
2. dat de gevolgen die er toe doen de hoeveelheid genot (Bentham) is die tot stand 

wordt gebracht.

Dit werkt dus ongeveer als volgt:
Stel je kunt a doen en b doen, en je wilt weten welk van de twee ethisch goed is. Doe 
dan het volgende:

1. Ga eerst na wie en wat er allemaal genot of pijn ondervind van a en b. (Alles en 
iedereen die pijn of genot kan voelen doet mee, ook dieren.)

2. Bereken dan voor zowel a als b de totale hoeveelheid genot en de totale hoeveelheid 
pijn die zou volgen.

3. Trek voor zowel a als b de hoeveelheid pijn af van de hoeveelheid genot.
4. De optie die het meeste netto geluk oplevert is ethisch goed.



Het doel heiligt 
immers de 
middelen!

Wij schuwen geen enkel 
middel om ketters hun 

dwaling te laten inzien… 

In de kelders van de inquisitie…



Is zelfmoord ethisch toelaatbaar?

Je moet wel rekening 
houden met alle

betrokkenen, dus niet 
toelaatbaar als het gaat 

om een ouder met jonge 
kinderen…

When police found Lionel Henry Churchill with a bullet wound in his forehead next 
to the partly-decomposed body of his wife it is hard to imagine the emotional turmoil 
he must have been in.
He had tried but failed to take his own life in the bed of their Cheltenham home.
Doctors said the 59-year-old needed medical treatment at a mental hospital, but 
magistrates disagreed. In July 1958 he was sent to prison for six months after 
pleading guilty to attempted suicide.

Of huisdieren!
Let op de situatie!



… x 1000 … x 1        … x 1      … x 1       … x 1        
… x 1         … x 1 

Telt het genoegen van de 
koning zwaarder dan het 
ongemak van de arme 
sloeber?

NEE!





EEN ETHISCH HANDBOEK



1. Om te beoordelen of een handeling goed of rechtvaardig is moet alleen 
gelet worden op de gevolgen van die handeling (en niet bijvoorbeeld op 
de bedoelingen van degene die handelt).

goede gevolgen (en slechte bedoelingen)  à goede handeling
oftewel: een handeling met goede gevolgen is nooit slecht



2. Dat betekent ook dat handelingen nooit zonder meer (intrinsiek) goed of slecht 
zijn. Handelingen zijn alleen goed of slecht door de gevolgen die ze hebben.



3. Aan de gevolgen van de handeling is allen belangrijk hoeveel geluk de 
handeling teweeg brengt.



4. We kunnen bepalen hoeveel geluk een handeling teweeg brengt, en we kunnen 
vaststellen of de ene handeling tot meer geluk leidt dan de andere.

Niet met twee cijfers achter de komma natuurlijk, 
maar in de praktijk meten we het te verwachten geluk 

voortdurend (be real!)



5. Alle mensen tellen even zwaar bij het berekenen van wat een goede handeling 
is. 

Lang leve de democratie!



6. Een handeling is goed of rechtvaardig als hij zoveel mogelijk geluk voor 
zoveel mogelijk mensen oplevert.

We moeten onderscheid maken tussen
a. act of handelingsutilisme, en 
b. regelutilsme

Ad. a. Doe van geval tot geval datgene waarvan je hebt bepaald 
dat het ´t meeste geluk oplevert.

Ad. b. Handel volgens de regel waarvan je hebt bepaald dat hij in 
het algemeen het meeste geluk oplevert.



We moeten onderscheid maken tussen
a. act of handelingsutilisme, en 
b. regelutilsme

Ad. a. Doe van geval tot geval datgene waarvan je hebt bepaald 
dat het ´t meeste geluk oplevert.

Ad. b. Handel volgens de regel waarvan je hebt bepaald dat hij in 
het algemeen het meeste geluk oplevert.

Handeling 1: Gebruik het gedoneerde hart voor het kindà ouder dood, kind overleeft
Handeling 2: Gebruik het gedoneerde hart voor de ouderà kind dood, ouder overleeft

Regel 1: Kinderen hebben nog een langer leven te gaan.
Regel 2: Volwassenen zijn in het algemeen meer van nut dan kinderen.



7. Mensen horen te doen wat goed is: je hoort zo te handelen dat wat je doet tot 
zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen leidt.


