
Programma 1 nov
14:00 welkom en kennismaking

14:10 Korte inleiding over implementeren van moreel beraad wat is dat?- Marije 

14:20 In groepen van 3- wat doe je in je organisatie nu al dat werkt?

14:35 Inventarisatie via de chat

14:40 Inleiding van Gert en Ruth. De succesfactoren van de implementatie van moreel beraad

15:00 gelegenheid tot vragen stellen

15:10 In groepen- waar kan ik meer van doen in mijn eigen organisatie?

15:30 nabespreken

15:45 terugblik en vooruitblik- volgende keer?
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Integraal ethiek beleid 
Integraal ethiekbeleid omvat alle activiteiten die in 

samenhang worden ondernomen om de aandacht voor de 

kwaliteit van de moraal en de reflectie op de moraal binnen 

de organisatie bevorderen, en daarmee bij te dragen aan de 

kwaliteit van zorg van de organisatie. 
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Betekenis integraal
Integraal

Nadruk op samenhang

In samenhang gebracht of in samenhang bekeken. 

En integer! Dus niet alleen nadruk op het hoe, maar vooral eerst op het wat
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Integraal
➢Samenhang in inhoud/ onderwerpen

➢Samenhang in procesfasen of activiteiten

➢Samenhang in actoren. 

NETWERK ETHIEK IN DE LANGDURIGE ZORG



Belang van 
integraal 
ethiekbeleid:

➢Dat creëert samenhang- Verbinden van ethiekbeleid met andere 
beleidsdimensies, zoals kwaliteitsbeleid scholingsbeleid personeels-
beleid. 

➢De ethische reflectie staat in de organisatorische context. Anders 
kan het ook frustratie teweeg brengen. Je laat mensen denken, 
maar is er ook ruimte om te handelen?

➢Ook kan terugkerende casuïstiek teruggekoppeld worden aan 
planontwikkeling op beleidsniveau.

➢Morele hygiëne- wat hoort wel en niet bijvoorbeeld in een moreel 
beraad. Ethische reflectie ingezet als middel

➢De knowhow rondom ethische kwesties te verbinden met lokaal, 
institutioneel en landelijk (internationaal) niveau te verbinden. 

▪ Verschillende richtlijnen rondom ethische kwesties botsen met 
elkaar

▪ Voorkomen dat werkgroepen binnen de organisatie aan de slag 
gaan met vraagstukken waar binnen de organisatie of 
daarbuiten al goede richtlijnen voor zijn. 

➢Stil te staan bij de eigen kwaliteit van ethiek activiteit zelf.
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Besturingsfilosofie 
van de organisatie 

Deductief; inzetten van normatieve kaders

inductief; professionaliteit vertrouwen in eigen 
verantwoordelijkheid meer belang in het ondersteunen en 
bevorderen van morele competenties. 

Visie op zorg?

-Zorg als product

Of 

-levende praktijk (zorgrelatie)

Of 

-hybride vorm
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Binnenkant 
en buitenkant 

van 
ethiekbeleid

Binnenkant:

De kern van integraal ethiekbeleid

A dat de activiteiten samenhang vertonen

B dat de activiteiten direct aansluiten op zorg en 
organisatiebeleid. 

1.  ethiek is een integraal onderdeel van zorg, de organisatie en 
de besturing van de organisatie- dus niet beperkt tot een 
commissie of functionaris

2. de diverse activiteiten zijn onderling met elkaar verbonden

3. ethiekactiviteiten zijn verbonden met bestaande 
organisatiestructuren, functionarissen, beleidsthema’s 
beleidscycli, zoals HRM, kwaliteitsbeleid, klachtencommissie, 
afdeling opleiding etc.
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Binnenkant 
en buitenkant 

van 
ethiekbeleid

Buitenkant

Een inhoudelijke vertaling naar andere beleidsterreinen. Een 
organisatiekundig kader dat de ethische dimensie en de eigen 
verantwoordelijkheid van medewerkers voor het eigen handelen op 
bijzondere wijze onderstreept. voorbeeld voor dergelijk kader:

1. De betrokkenheid van medewerkers bij inrichting van de werkplek

2. De verankering van beslisbevoegdheid van medewerkers is de 
strucuur van de organisatie

3. Het doorvoeren van participatieprogramma’s om de 
betrokkenheid van medewerkers te vergroten

4. Contextualisering van normen door de intensieve communicatie 
en verbetering van primaire processen
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Ethiek in de 
organisatie
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Wat doe je in je 
organisatie nu al dat 
werkt?

NEEM 3 EEN PAAR MINUTEN DE TIJD OM DIT EENS OP TE SCHRIJVEN
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100 X een moreel beraad 



Welkom 

Programma :

Doel: Succes factoren delen & inspiratie op doen.

1. Korte presentatie van werkwijze moreel beraad Topaz 

2. Moreel beraad 

3. Verslaglegging Moreel beraad 

4. Terugkomende thema’s

5. 100 st bijeenkomst gevierd

6. Succes factoren/aandachtgebieden

7. Wens ethische commissie



Werkwijze moreel beraad Topaz

• Samenstelling werkgroep Moreel beraad Multi disciplinair

• Werkgroep valt onder domein manager

• Werkgroep komt 5 keer per jaar bij elkaar

• Moreel beraad leiders /aandachtsvelders werken in duo’s

• Verslaglegging moreel beraad

• Jaarplan

• Jaarverslag (naar MT/CCR/RVB)



Moreel beraad

• Per locatie een moreel beraad duo

• Begeleider en notulist

• Voorzitter werkgroep registreert thema’s van de morele beraden

Locatie Duo 

Foreschate intramuraal en VPT Hennie  Hanne  

Haagwijk intramuraal en VPT Robert  Ruth  

Lakenhof  Janco  Hennie  

Munnekeweij intramuraal en VPT Corrie  Gert  

Overduin Gert  Corrie  

Overrhyn Ruth  Susanne  

Revitel Janco  Robert  

Vlietwijk intramuraal en VPT Hennie  Susanne  

Zuydtwijck Hanne  Corrie  

Behandelpraktijk, behandelaren Susanne  Janco  

Overig: bijvoorbeeld: Opleidingen, 

MT, I&A 
Ruth  Hanne  

 



Verslaglegging Moreel beraad 
 

  Naam deelnemer Functie    E-mail adres 

   

   

 
Stap 1: Beschrijving van de casus met de voorlopige morele vraag 
Stap 2: Wat speelt er? Verhelderingsvragen en aanvullingen vanuit de deelnemers 
Stap 3: Wie zijn de moreel betrokkenen? 
Stap 4: Welke waarden zijn voor elke moreel betrokkene in het geding? 
Stap 5: De morele vraag 
Stap 6: De afweging; antwoord geven op de morele vraag en kiezen hoe nu verder 
Stap 7: Conclusie en afspraken: Wie doet wat en wanneer 
Stap 8: Evaluatie en afsluiting.

Deelnemers, algemene informatie 

Nummer  In te vullen door coördinator   

Locatie + afdeling/ unit / woning  

Datum en tijd  

Gespreksleider  

Verslaglegging  

Casusinbrenger  



Terugkomende thema’s

Cluster thema’s moreel beraad Topaz 2014-2021
aantal

Autonomie van de cliënt / privacy,

inzet van middelen en maatregelen 38

Familie en vrijwilligers  
22

Professioneel handelen
10

Beëindiging eten en drinken in palliatieve fase,

starten/stoppen  met medicatie / morfine 10

Euthanasie (en dementie)
9

Agressie
7

(Moreel beraad met) management / evaluatie / Covid
7

Overplaatsing cliënt
7

Verslavingsproblematiek
3

Cliëntvertegenwoordiger aanwezig bij het moreel beraad
2



100 st bijeenkomst
• Foto van de taart:

18 (2x) en 20 mei 2021

• Aandacht op intranet Toplaza



Succes factoren

o Voortrekkers en klankbordgroep
o Stimulerend management (officieel beleid, procedure, rapportage)
o Op elke afdeling 1x per jaar een mb plannen
o Duo’s
o Multidisciplinaire werkgroep Moreel Beraad, praktisch en bijscholing
o PR
o Volharding



Valkuilen /aandachtspunten

o Moeizame logistiek

o Teveel willen doen, eigen regie groep ontnemen

o TEAMS of geen TEAMS (corona-periode)

o Zin en onzin van koppeling naar commissie ethiek 



Wens ethische commissie



Moreel dilemma

• De morele vraag van vandaag:

Mag de organisatie het verplicht stellen dat medewerkers 

minimaal 1 maal per jaar deelnemen aan een moreel 

beraad? 


