Moreel beraad
Moreel beraad is een gesprek over een moreel dilemma, het gaat over een concrete casus.
Wanneer?
Als er een spannend moreel dilemma is: wat is in deze situatie goede zorg of wat is goed om te
doen. Het gaat om grenzen (van zorg) en verantwoordelijkheid. De betrokkenen verschillen van
mening, geen enkel alternatief is voor iedereen 100% juist en regels (wetten of protocollen) maken
niet onomstreden duidelijk wat goed is om te doen.
Kenmerken moreel dilemma:
 Het dilemma is van degenen die het moreel beraad houden, de groep bespreekt niet het
dilemma van iemand anders die er niet is;
 Het dilemma begint met ‘is het goede zorg als wij……’, ‘mogen wij….’, ‘moeten wij……’, ‘is het
verantwoord als wij…..’;
 Het kan over beleid gaan of over een individuele zaak.
Doel:
Zoeken naar het best mogelijke voor de betrokkenen in deze situatie. Het alternatief dat wordt
gekozen, is voor de aanwezigen uitvoerbaar.
Methode:
Er is een gespreksleider. Dit is meestal één van de geestelijk verzorgers van Samen voor Zin.
Het gesprek verloopt vaak a.d.h.v. vaste stappen, middels een methodiek. Deze kunnen samengevat
worden als BOB:

Beeldvorming: wat is er aan de hand, wat is het morele dilemma, wie zijn de morele
betrokkenen en wat staat er voor hen op het spel;

Oordeelsvorming: wat zijn de alternatieven en wat zijn daarvan de consequenties;

Besluitvorming: wat besluiten we te gaan doen.
Eén van de deelnemers brengt de casus in, vaak degene die met de cliënt zorgafspraken maakt. Eén
van de deelnemers maakt een verslag, dat naar alle aanwezigen wordt gestuurd.
Alle aanwezigen praten mee en zijn open over waarden en belangen. Ze zijn bereid om tijdens het
gesprek naar alternatieven te zoeken.
Deelnemers:
Alle moreel betrokkenen bij het dilemma, omdat hun belangen meewegen. Meestal zijn dit in ieder
geval een cliënt en een team. Het kan voor een moreel betrokkene ongewenst zijn om deel te
nemen aan het moreel beraad. Dan kan er in plaats van deelname aan het moreel beraad vooraf
een gesprek zijn over diens belangen. Dat wordt dan ingebracht in het moreel beraad.
Verdere informatie of een moreel beraad aanvragen?
Bel of mail een geestelijk verzorger:
Digna van Liere: d.vanliere@tragel.nl, tel.nr.: 06 27036989;
Janny Blankenstijn: janny.blankenstijn@sheerenloo.nl, tel.nr.: 06 57326437.
De geestelijk verzorgers werken voor onderstaande organisaties

