Moreel Beraad
De geestelijk verzorger kan gespreksleider zijn bij dilemma’s in de zorg
in de eerste lijn
Aandacht voor de vraag: Wat is goede zorg?
“Wat ik zie gebeuren rond deze client klopt gewoon niet”
“Als team zijn we het niet eens met elkaar”
“We komen er niet uit met de familie van client”
“We hebben het moeilijk met het beleid van de arts”
Zorg- en welzijnsmedewerkers werkzaam in de thuissituatie komen bij cliënten regelmatig in aanraking met
lastige situaties. In een aantal gevallen kun je alleen maar kiezen uit ‘kwaden’, geen enkele optie voelt echt
goed.
Vanuit het Centrum voor Levensvragen Salland wordt ondersteuning aan teams bij geboden om hierover
in gesprek te gaan. Zo’n gesprek heet Moreel Beraad.
Deze inzet heeft als doel:
- Zorg- en welzijnsmedewerkers sensitief en vaardig te maken in de omgang met botsende waarden
- Voorlichting te geven wat moreel beraad is en wanneer het zinnig is hier een bijeenkomst voor te
organiseren
- Leren hoe je om kunt gaan met regels of situaties die voor je gevoel niet kloppen en waar je ook
buiten je werk last van hebt of houdt
- Tijdig ondervangen van knelpunten in de zorg voor een client (andere opvatting naasten, arts)
- Ondersteunen van medewerkers (zorg voor de zorgenden) door te assisteren bij moreel/ethische
besluitvorming
- Bevorderen van het probleemoplossend vermogen binnen een team en preventie van problemen
in samenwerking en/of communicatie

Praktische informatie
- De inzet/aanwezigheid wordt verzorgd door geestelijk verzorgers van het Centrum voor
Levensvragen Salland.
- De duur van een Moreel Beraad is ongeveer 1 uur. Indien gewenst kun je hierbij andere betrokken
zorgverleners uitnodigen, bijvoorbeeld de huisarts. Dit kan in overleg met de gespreksleider.
- De inzet van de geestelijk verzorger wordt bekostigd vanuit het Centrum voor Levensvragen,
gefinancierd vanuit VWS-subsidie.
- Bij interesse, neem contact op met het Centrum voor Levensvragen Salland.
Contactgegevens
Centrum voor Levensvragen Salland
cvlsalland@gmail.com / 06 39282114

