
Training in moreel reflecteren, elkaar verstaan 

 
SIR Moreel beraad serie 

➢ Accreditatie wordt aangevraagd voor 10 uren 
➢ Geschikt voor intervisiegroepen die iets nieuws willen leren!  

Waar gaat mijn pluis/niet-pluis gevoel over? Wat schuurt er precies en op welk moment het sterkst? Wat 

staat er op het spel? Welke belangen botsen? Wat of wie belemmert mij om het goede te kunnen doen in 

de zorg voor deze patiënt? Wat is het goede om te doen? 

Een moreel beraad is een manier om vaardigheden voor reflectie in het kader van 

dergelijke vragen te ontwikkelen. Het is een gestructureerd groepsgesprek om morele 

dilemma’s / morele kwesties gezamenlijk te onderzoeken en vanuit meerdere 

invalshoeken te belichten. Een “morele APK” die je met elkaar uitvoert door gezamenlijk 

over de kwestie te denken. 

De SIR Moreel beraad serie bestaat uit drie bijeenkomsten waarin u ethische vaardigheden ontwikkelt voor 

de herkenning en aanpak van morele dilemma’s uit de dagelijkse zorgpraktijk. In een startbijeenkomst (a 

3,5 uur) maakt u, met mimimaal 6 en maximaal 8 collega-apothekers, kennis met moreel beraad en oefent 

u met de benodigde ethische vaardigheden in de context van ingebrachte morele dilemma’s. In twee 

daarop volgende bijeenkomsten (a 2,5 uur), twee en vijf maanden na de startbijeenkomst, verdiept u deze 

vaardigheden verder in twee moreel beraden (a 2,5 uur respectievelijk). Voor elk van deze twee moreel 

beraden wordt op democratische wijze een dilemmacasus van een van de deelnemers gekozen en 

gezamenlijk onderzocht. 

Voor wie? 
Voor apothekers die beter beslagen ten ijs willen komen bij morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk, 

nieuwsgierig zijn naar moreel reflecteren en in dialoog met collega-apothekers hun denken willen 

onderzoeken en toetsten in de context van (zelfervaren) morele kwesties. 

Leerdoelen 

De SIR Moreel beraad serie ondersteunt de apotheker met: 

• het ontwikkelen van vaardigheden benodigd voor dialoog – zoals het uitstellen van oordelen/aannames, 

luisteren naar wat er letterlijk gezegd wordt, het socratisch bevragen (open vragen) naar de feiten; 

• het eerder kunnen herkennen van morele dilemma’s / kwesties; 

• het kunnen formuleren van de kernvraag, waar het om draait in de dilemmacasus; 

• het kunnen herkennen van en contextuele inhoud geven aan (kern)waarden; 

• bewust worden van de belangen van bij de dilemmacasus betrokkenen; 

• kunnen reflecteren op eigen waarden/principes, uitspraken, handelen in situaties van morele dilemma’s 

en daar betekenis aan geven in de context van de dilemmacasus; 

• bewust worden van de argumenten en waarden/principes van collega apothekers; 

• kunnen reflecteren op argumenten/standpunten bij de beantwoording van de kernvraag van het moreel 

beraad; 

• kunnen reflecteren op wat ‘het goede handelen’ van de apotheker binnen een moreel dilemma zou 

kunnen zijn en dit met (morele) argumenten kunnen onderbouwen. 

 

Meer informatie op de SIR website |SIR Moreel beraad serie waar je ook een uitgebreide folder treft.  

https://sirstevenshof.nl/product/sir-moreel-beraad-serie/
https://sirstevenshof.nl/product/sir-moreel-beraad-serie/

