
Beste (ex) cliënten, ervaringsdeskundigen en familie of naast betrokkenen, 

 

 

 

 

 

De regiegroep ethiek ( van divisie Zorg & Resocialisatie) is van mening dat de aanwezigheid van 

ervaringsdeskundigheid in de vorm van cliënt- en fam. deelnemers in Moreel Beraden een zeer 

waardevolle aanvulling is. 

 

 

Op iedere afdeling van Z&R wordt 2x per jaar een Moreel Beraad gehouden onder leiding van een 

bevoegde gespreksleider. 

In zo’n Moreel Beraad wordt met elkaar nagedacht over morele vragen en dilemma’s in de zorg. 

Vragen die naar voren komen uit een concrete casus en waarin wordt onderzocht wat moreel het 

meest juist is om te doen. Vragen die gaan over of iets wel- of niet mag, waar de grenzen van het 

toelaatbare liggen. Met elkaar probeer je te beantwoorden wat in de gegeven casus “goede zorg” 

is! 

 

 

In 2013 / 2014 is een groep van 14 cliënt- en fam. participanten opgeleid.  Heel graag willen we 

nu starten met het ‘opleiden’ van een volgende groep. Nu er een nieuwe RvA organisatiestructuur 

op komst is, zullen in de toekomst  meer teams aan MB mee gaan doen en hebben we ook meer 

cliënt- en fam. deelnemers nodig! Het is de bedoeling dat per beraad steeds 2 deelnemers uit de 

cliënt- en fam. deelnemersgroep gaan aansluiten.  

Het  “opleiden” houdt in dat je eerst met elkaar de dialoogtechniek van het Moreel Beraad oefent, 

vervolgens samen met hulpverleners deel uitmaakt van een werkgroep en pas daarna in tweetallen 

gaat deelnemen aan de  beraden op de diverse afdelingen van Reinier van Arkel. 

 

 

Van deelnemers vragen wij dat zij in het beraad afstand kunnen nemen van hun persoonlijke 

problematiek. Dat zij zich oprecht kunnen en willen verdiepen in de ethische vraag van iemand 

anders (denkniveau mbo/hbo).  Verder zal men zich ten minste een uur aan één stuk moeten 

kunnen concentreren en dat 2 maal achter elkaar met een korte pauze. Het goed kunnen nakomen 

van gemaakte afspraken en/of tijdig kunnen afbellen, is daarbij natuurlijk essentieel. 

 

 

Aanmelden kan bij ondergetekende. Natuurlijk mag je nog bellen wanneer je graag nader  

geïnformeerd wordt. Bij aanmelding volgt altijd eerst een persoonlijk gesprek. 

 

 

 

Hartelijke groet, namens regiegroep Ethiek, 

Helena Frederiks 
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