
Moreel beraad op maat

1.Introductie …. eigen ervaring rond moreel 
beraad peilen.

2. Presentatie stappenplan: aandacht voor 
aanpassingen

3. Oefening



Ethiek in de Baalderborg

• Opleiding zorgethiek gevolgd
• Ethische commissie wordt commissie voor ethiek: 

ethische reflectie bevorderen
• Ethiek op de werkvloer, reflectie in het 

werkproces door oa moreel beraad, 
teamtaakhouder ethiek en identiteit

• 2016 4 avonden over ethiek en een thema: 
sociale media, zeggenschap, levenseinde en 
seksualiteit . Thema doordenken en 
moreelberaad oefenen. 2017 verhuizen, 
homoseksualiteit, technologie, levenseinde



Even peilen

• Wat is je eigen ervaring rond moreel beraad?

• Moreel beraad als onderdeel werk GV-er

• Moreel beraad buiten GV om

• Geen moreel beraad in de organisatie

• Anders nl…..



Definitie moreel beraad (reliëf)

Een gestructureerd gesprek

onder leiding van een neutrale gespreksleider 

waarin een morele kwestie kritisch wordt onderzocht, 

door diverse betrokkenen 

op basis van gelijkwaardigheid

met het oog op het in stand houden en verbeteren van 
de morele kwaliteit van een praktijk.

Een manier om ethische reflectie structureel te 
bevorderen in de zorgorganisatie



Stappenplan moreel beraad Baalderborggroep

1. Informatie, schriftelijk/mondeling:   wie spelen er een rol?

2. Wat is de morele vraag

3. Wat is er al geprobeerd, wat zou je nog willen proberen.   

4. Waardoor word je geraakt/wat maakt je ongerust?

5. Welke waarden staan in de casus voor jou op het spel?

Let ook op de waarden van de niet-aanwezigen, in elk geval ook die van de cliënt.

6. Welke waarde (twee mag ook)  heeft prioriteit als u de hele casus overziet? 

7. Op wat voor punten heb je nieuw/breder inzicht gekregen

8. Conclusies (zou je nieuwe afspraken willen maken?) en evaluatie.



Op maat! 

Begrijpelijk…ook familie en soms cliënt moet 
deel kunnen nemen…de werkvloer is geen academie

Leg de snelle oplossingen toch maar even op 
tafel (stap 3)….geeft ook nieuwe informatie. 

Vraag naar het gevoel. (stap 4)  

Niet opnieuw de morele vraag formuleren

Twee waarden mag ook (stap 6)



Zorgethische benadering

• Het gaat niet om de ethiek, moreel beraad is 
een schakel in het zorgproces

• Ethiek mag bijdragen aan betere oplossingen, 
het hoeft niet te blijven schuren.

• Gevoel telt mee, als opstap naar de waarden, 
maar ook als eigen functie



Zorgethische benadering

• Blijft wel ethiek …waar gebeurt de ethiek in 
dit stappenplan? 

• Voorbeeld….voor elke werksoort en instelling 
zijn er specifieke aanpassingen nodig… welke?

• Eigen regie ook in de ethiekondersteuning



stappenplan

• 1. Informatie, schriftelijk/mondeling:   wie 
spelen er een rol?

• 2. Wat is de morele vraag

• 3. Wat is er al geprobeerd, wat zou je nog willen 
proberen.   

• 4. Waardoor word je geraakt/wat maakt je 
ongerust?



• 5. Welke waarden staan in de casus voor jou op het spel?
Let ook op de waarden van de niet-aanwezigen, in elk geval 

ook die van de cliënt.

• 6. Welke waarde (twee mag ook)  heeft prioriteit als u de 
hele casus overziet? 

• 7. Op wat voor punten heb je nieuw/breder inzicht 
gekregen

• 8. Conclusies (zou je nieuwe afspraken willen maken?) en 
evaluatie.


