
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 19 januari jl. werd op de LosserHof een kenniscafé Ethiek gehouden. Het 
programma was samengesteld door de commissie Ethiek van de Twentse Zorgcentra. Na een 
korte inleiding en het voorlezen van wat stellingen gingen de aanwezigen in twee groepen 
uiteen. Onder leiding van ervaren medewerkers die geschoold zijn in het voeren van Moreel 
Beraad werd door beide groepen over een bepaalde casus een dergelijk beraad gehouden. Bij 
een Moreel beraad wordt volgens een vast stramien een gesprek gevoerd. Zo wordt eerst het 
probleem helemaal helder, waarna gezamenlijk naar een oplossing of visie wordt gewerkt. 

Voor de aanwezigen was het bijwonen van een Moreel beraad heel verhelderend; menigeen wist 
niet dat dit binnen de Twentse Zorgcentra op deze wijze mogelijk was en al pratende kwamen er 
al diverse situaties naar voren die ook heel geschikt zouden zijn voor een dergelijke benadering. 
Dit kunnen zaken zijn die de bewoners aangaan; de hulpverlener kan het gevoel hebben dat een 
bewoner niet (meer) de zorg krijgt die optimaal voor hem is, b.v. door gewijzigde 
omstandigheden. Ook kan het zijn dat binnen een team de mensen verschillend tegen een 
situatie aankijken, waardoor het heel prettig kan zijn om er als groep met een ‘buitenstaander’ 
gestructureerd over te praten. 

Helaas liet de tijd het niet meer toe om het resultaat van beide groepen te bespreken. 

De opkomst was niet zo heel erg groot en het is jammer dat niet meer mensen met het bestaan 
van de commissie Ethiek kennis hebben gemaakt, dus schroom niet collega’s hier op te 
attenderen.  

Mocht je in een situatie zitten waar iets niet loopt zoals jij of jullie dat zouden wensen en je zit 
met een dilemma, aarzel dan niet om contact op te nemen met de commissie.ethiek@dtzc.nl Zij 
zullen dan met je in overleg gaan en kijken of  een Moreel beraad hier het aangewezen middel is. 

Miriam Leus,                                                                                                                                                      
Namens de cliëntenraden deelnemer aan de Commissie Ethiek 
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Op 19 januari zijn we naar het kenniscafe geweest, onderwerp Ethiek. 

De middag werd geopend door Jolien Bos namens de commissie Ethiek met een verhaal 
over een eend die vast gevroren zat in het ijs. Vanuit verschillende oogpunten 
werden er stellingen opgelezen. 

Vandaaruit gingen we met een casus bezig in twee groepen met een ‘moreel beraad’ Dit is 
een dilemma methode met 6 verschillende vragen om tot een beter inzicht te 
komen. De casus ging over een man met een dilemma voor zowel hem als voor 
het personeel. 

Zo konden we ervaren hoe een ‘moreel beraad’ in z’n werk gaat en wat het je kan 
opleveren bij een patstelling. Het was voor de meesten een positieve ervaring. Als 
je in je werk voor een dilemma staat of als zich er een patstelling voordoet kun je 
een ‘moreel beraad’ aanvragen. Dan komt er een van de onlangs opgeleide 
medewerker om het ‘moreel beraad’ in goede banen te leiden als een proces 
bewaker. 

We hebben het kenniscafe als zeer positief ervaren en kijken uit naar de volgende. 

 

Zelf een moreel beraad aanvragen? commisie.ethiek@dtzc.nl 

 

Groeten Petra en Margot 

Nachtdienst bouwhuis 
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Wil je zelf meer weten over ethiek in de zorg? Of hoe en wanneer je een moreel beraad zou kunnen 
houden? Neem dan contact op met de commissie ethiek:  commisie.ethiek@dtzc.nl 

Klik hier voor achtergrond info behorende bij het Kenniscafe ‘Moreel Beraad’ 

 

1. Inleiding 
2. Casus 
3. Methode voor Moreel Beraad 
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