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In onze dagelijkse zorg voor ouderen worden voortdurend keuzes gemaakt. 
Vaak komen we voor de vraag te staan wat wenselijk is in een bepaalde situatie. 
We willen daarbij de cliënt centraal stellen. We hebben ook te maken met 
ontwikkelingen in de maatschappij en op medisch en technologisch gebied. 
Wat is dan goede zorg, de beste zorg, in deze situatie, voor deze mens? 

Dat levert regelmatig dilemma’s op. Soms zijn dat dilemma’s 
die zich gewoon dagelijks voordoen en waar je redelijk snel 
een antwoord op vindt. Soms zijn deze vragen ingewikkeld en 
weet je het (even) niet meer. 
Eén van de manieren om dan tot een verantwoorde keuze 
te komen, is door samen na te denken en gedachten uit te 
wisselen, in een moreel beraad. 

Samen met collega’s en een gespreksleider zet je alles 
systematisch op een rij. Allereerst proberen we helder te 
krijgen wat er precies aan de hand is, waar we tegenaan 
lopen.Vervolgens worden verschillende mogelijkheden op 
een rij gezet. Daarna gaan we argumenten voor iedere keuze 
verzamelen. Dit kan leiden tot acceptabele actiepunten voor 
iedereen.

Het mooie en waardevolle van zo’n moreel beraad is dat we tijd 
nemen om alles wat er speelt op tafel te leggen. Ons oordeel 
en onze mening te uiten en samen te zoeken naar de beste 
manier om zorg te verlenen. 

Het lijkt misschien dat dit tijd vraagt, maar de ervaring leert 
ons, dat we na deze uitwisseling, juist meer gerichte zorg 
kunnen verlenen. Daardoor spaart het uiteindelijk dus tijd en 
geeft ruimte om vervolgens met aandacht de goede dingen te 
doen. 

In dit boekje willen de geestelijk verzorgers hun ervaringen 
delen, met moreel beraad en met andere vormen van overleg, 
en steeds met als doel een goed werk- en leefklimaat voor 
bewoners en medewerkers. Bij dilemma’s horen verschillende 
invalshoeken, in dit boekje hebben we de volgende gekozen:
- Hoofd en hart
- Wat is goede zorg?
- Eigen regie?
- Grenzen
- Tijd voor kwaliteit
- Hoe gaat het nú met jou?
We hopen dat ons boekje ook andere ervaringen met goede 
zorg losmaakt. 

Niets is vanzelfsprekend
Bij een moreel beraad wordt er in een organisatie vaak verwezen naar een commissie 

van wijze mensen. Bij Vitalis hebben onze geestelijk verzorgers die uitdaging 
opgepakt. Zij maken samen met onze medewerkers in de zorg en behandeling 

dagelijkse dilemma’s bespreekbaar. Het levert prachtige inzichten op.  
Een moreel beraad is op de werkvloer onmisbaar. 

Het leidt tot betere zorg voor onze cliënten en tot ontwikkeling van onze medewerkers.
Dit boek is een tastbare bijdrage, die inzicht geeft in het proces van moreel beraad.

 
Inge Fleischeuer Bestuurder Vitalis WoonZorg Groep



54

Een Oosterse, wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, 
terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels 
schitterden dat het een lieve lust was! Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt 
houden. Hij schaarde zijn leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen 
en vroeg hen welke kleur de druppel had.

‘Rood’, zei de eerste.
‘Oranje’, zei de tweede.
‘Geel’, zei de derde.
‘Groen’, zei de vierde.
‘Blauw’, zei de vijfde.
‘Paars’, zei de zesde.
‘Violet’, zei de zevende… 

Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker waren van de kleur 
die de druppel had, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester hen enige keren van 
plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun 
waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden gesproken.
Nadat er zo enige tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun oorspronkelijke plek 
innemen. Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er weer heel andere kleuren 
terug vanaf de grote dauwdruppel.

En de meester sprak:
‘Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals 
u daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid aanzag. Laat uw 
medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun 
eigen deel van het licht waarnemen. U heeft allemaal waarheden nodig, want alle tezamen 
vormen zij het werkelijke spectrum als geheel; de volle waarheid…’

Kleuren van de waarheid: 
Verhaal dauwdruppel
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Dat is een veel gehoorde kreet van verzorgenden 
en verpleegkundigen die veel kwaliteitstijd willen 
besteden aan hun cliënten, maar net zo goed van 
managers, die bezig zijn na immense bezuinigingen 
op de ouderenzorg, om weer goede krachten binnen te 
halen. En wat zijn er veel handen nodig om goede zorg 
te verlenen.
 
Maar buiten dat edele handwerk van wassen, verzorgen, 
haren kammen, bedden opmaken, boterhammen smeren, 
kousen aantrekken en noem maar op. Werken met je hart en 
je hoofd botst nogal eens met elkaar. Er staat zo mooi in het 
beleid van Vitalis, dat elke cliënt zolang mogelijk zijn eigen 
regie moet houden, maar wat als dat botst met je 
eigen overtuiging.

Hoe vaak komt het niet voor: een cliënt die zegt geen zin te 
hebben om gewassen te worden of onder de douche te gaan. 
Niet één keer maar weken aan een stuk. Als je dan echt en 
heel betrokken en dicht bij deze meneer of mevrouw wilt 
blijven, ga je daarin mee. 

Maar de vraag is hoe lang? Als je merkt dat er ‘een luchtje’ 
aan iemand zit, als er vlekken ontstaan, die er niet meer uit 
gaan, als de omstanders er last van krijgen en als je eigen 
hart vooral zegt: nee dit kan ik met mijn zorghart niet meer 
over mijn hart verkrijgen, dan loop je tegen een muur aan. De 
eigen beslissing van de cliënt tegenover je eigen zorghart, dat 
goed wil doen, zorg wil bieden, want dat zit nou eenmaal in je. 

Nog ingewikkelder wordt het wanneer daar ook nog eens 
je collega’s, medebewoners en familie er allemaal iets 
(anders) van vinden. Zien ze waar jij mee worstelt? Het beleid 
blijft staan. Het hoofd blijft zeggen dat deze mens zelf mag 
beslissen, maar wat zegt het hoofd van de familie en wat 
denken je collega’s wel niet en wat vinden ze van jou?

Zorgen is meer dan werken met je handen. Zorgen is 
misschien nog wel veel meer werken met je hart en met je 
hoofd. Afwegingen maken, beslissingen nemen, die niemand 
anders voor je kan nemen en dat doe je ook nog eens in een 
‘split second’, want echt tijd nemen om ergens over na te 
denken lijkt er gewoon niet te zijn.

Laatst in een moreel beraad hebben we zo’n kwestie 
besproken. In een moreel beraad praat je met alle betrokken 
zorgverleners. Je neemt even afstand van je functie en je 
positie en vindt elkaar als zorgende mensen. Het kostte maar 
liefst een uur tijd. Maar het leverde ook op. Heel veel zelfs. 
Meer dan in uren te omschrijven. Er kwamen allerlei ideeën 
om deze mens recht te doen, maar ook het zorgend hart 
van de verzorgende. Super praktische ideeën, die nu worden 
uitgevoerd. Fijn voor de cliënt, die nu een stuk hygiënischer 
leeft, voor het team dat dit met elkaar deelde en in andere 
situaties nu beter weet hoe te handelen. 

Het blijft nodig: meer handen aan het bed. Maar je mag en 
moet ook je eigen hoofd en hart goed verzorgen. Moreel 
beraad levert een bescheiden bijdrage daaraan.

Hans van de Laar

‘Meer handen aan het bed’
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In een teamoverleg ligt een spannende vraag op tafel. ‘Wie neem je mee achterop je fiets 
als je dienst is afgelopen? En hoe komt dat?’ In verschillende bijeenkomsten hebben we 
geconstateerd, dat iedereen eigenlijk altijd wel in gedachten een cliënt mee naar huis neemt. 
Want je dienst is dan wel afgelopen, maar er is altijd nog iets wat niet af is, of iemand die je 
nog iets had willen vragen… Hoe zal het zijn met mevrouw B. als je over twee dagen weer komt 
werken? Komt de heer K. nog terug uit het ziekenhuis? Hoe zorg je ervoor dat je de bewoners 
met een gerust hart achterlaat en je kunt richten op de andere dingen die jouw leven vullen? 

Het gesprek vandaag gaat over de waarden die voor iedere zorgmedewerker persoonlijk 
belangrijk zijn in het werk. Dat je goede zorg levert. Natuurlijk, dat staat voor iedereen bovenaan. 
Maar wat is dat nu precies: goede zorg? Daar zijn wettelijke afspraken over, dat is de basis. 
Maar daarna? Wat maakt dat je aan het einde van je dienst tevreden bent? Waar knaagt het aan 
je, omdat je meer had willen doen? Durf je de zorg toe te vertrouwen aan je collega’s, of vind je 
dat jij het beste…..? De waarden die iedereen noemt komen op een flipover, en daar verschijnt 
het zorghart van het team: menswaardigheid, kwaliteit van leven, eigen regie, liefde, geduld, 
aandacht, begrip. 

Het valt op dat de naam van mevrouw B. vaak in een voorbeeld wordt genoemd. Wat is goede 
zorg voor haar? Hoe kunnen we als zorgmedewerkers op één lijn komen in wat we haar kunnen 
bieden? Ze heeft geen familie, en sommige medewerkers vinden het mede daardoor spannend 
om de professionele afstand te bewaken. 

Het uur van teamoverleg is voorbij. We besluiten om op korte termijn een moreel beraad te 
houden. Twee verzorgenden zullen een vraag formuleren die we stap voor stap zullen bekijken 
en samen zoeken naar de beste manier om goed voor deze cliënt, en de anderen, te zorgen. 
De sfeer is ook wat lichter geworden. Door zo met elkaar na te denken, en te horen van de 
anderen wat voor hen belangrijk is, groeit steeds meer het gevoel dat we samen werken, voor 
onze cliënten en als collega’s met elkaar. 

Petra Speelman

Achterop de fiets
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Op de site van Vitalis staat: 
‘Vitalis maakt zich sterk om senioren te ondersteunen bij het 
behoud of verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van het 
dagelijks leven.’

Onze overtuiging is het dat we willen handelen met het 
welzijn van de bewoner voor ogen. Dat doen we graag en 
dat doen we vaak ook goed! Welzijn betreft niet alleen het 
lichaam, het gaat om heel de mens. 

Ik hoor u denken, 
‘Tja, we leveren goede zorg maar ergens is een grens, 
leveren we nu nog wel de zorg die het welzijn van deze mens 
bevordert?’ 

Waar ligt die grens…..
. Wanneer stoppen we met medicijnen toedienen…
. Hoelang gaan we door met de sondevoeding ……
. Waar ligt de grens in wat nog menselijk is……

Iemand die de dagelijkse zorg geeft, kijkt misschien met 
andere ogen naar de bewoner dan een zoon die zijn moeder 
niet wil missen. De verzorgende ziet de vrouw 24 uur per dag 
en weet dat ze veel pijn heeft tijdens de zorg en dat ze lijdt. 
Misschien ziet de zoon zijn moeder wel rustig in bed liggen, 
ze lijkt tevreden te slapen. Hij kent zijn moeder en weet hoe 
zij altijd dacht over sterk zijn en lijden.

Waar de grens ligt, kan per persoon verschillen 
. Welke levensovertuiging heb je?
. Wat is je relatie met diegene waarom het gaat?
. Wat zijn voor jou belangrijke waarden?
 (zelfbeschikking, hulpvaardigheid, respect, liefde, etc)
. Wat heb je al eerder meegemaakt?
. enz

Eén grens is duidelijk; de grens van wat wettelijk is 
toegestaan. Aan die grens zullen we ons houden, die grens is 
er ter bescherming van ons allemaal. 

Maar in de praktijk ervaren we dat we soms tegen grenzen 
aanlopen: de grenzen van medemenselijkheid en tegen onze 
eigen grenzen.

Het goede van een moreel beraad is dat we via een duidelijke 
methode met elkaar in gesprek gaan. 
Zo wordt alles op een rij gezet en kan een ieder vertellen 
waar voor hem of haar de grens ligt.
Zo kan zorgvuldig worden gewogen wat het goede is om te 
doen...
….of te laten.

Cootje Broekhoff

Waar ligt de grens…..
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Bij Vitalis werken en leven we met mensen. En deze mens 
kan een collega, een bewoner of een familielid zijn. En ze 
zeggen weleens: ‘Zoveel mensen, zoveel wensen’. Ieder 
mens is anders en ieder mens kent en heeft zijn eigen 
normen en waarden. De ene mens is van nature gevoeliger 
en de ander heeft een dikkere huid. En deze normen, 
waarden en karaktertrekken kunnen soms weleens botsen, 
flink botsen. Daardoor kunnen situaties ontstaan waarin 
een mens zich onheus bejegend voelt en irritaties en 
angsten de kop opsteken.

Onze bewoners binnen Vitalis moeten, of ze daar nu zelf 
voor gekozen hebben of niet, met elkaar leven, dag in, dag 
uit. Verschillen in benadering, in cultuur, in communicatie 
kunnen soms moeilijke situaties veroorzaken. Het komt voor 
dat mensen roddelen, er ruzie ontstaat of dat afgescheiden 
groepjes van mensen worden gevormd, waar een ander 
niet bij mag aansluiten. Je kunt stellen dat Vitalis met enige 
regelmaat te maken heeft met een roddel- en pestcultuur.

We zien dit gedrag allemaal weleens en hoe ga je daar 
als zorgprofessional dan mee om? Hebben wij daar als 
medewerkers een verantwoordelijkheid in te dragen? Tot op 
een zekere hoogte wel. Want wij maken ook onderdeel uit van 
het geheel en wij willen dat mensen zich thuis voelen en dat ze 
zich veilig en respectvol behandeld voelen in de woonomgeving 
bij Vitalis. 

Moreel beraad is een gestructureerde en open manier om 
met elkaar in gesprek te gaan over dergelijke thema’s. Een 
roddel- of pestcultuur is niet iets wat iemand in zijn eentje 
kan veranderen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
en het is ook een proces wat tijd vergt, waar je met elkaar 
doorheen moet. Zoiets verandert niet ineens. Met elkaar in 
gesprek gaan, kan inzicht geven over hoe je samen zoiets kunt 
aanpakken. Met elkaar praten, elkaar aankijken, je bewust 
worden van het anders zijn van de ander en de tijd nemen, kan 
helpen om de sfeer binnen een huis langzaam te verbeteren.

De praktijk heeft uitgewezen dat samen rond de tafel gaan 
zitten met medewerkers en bewoners over het thema ‘Sfeer in 
huis’ een geschikte manier is om met elkaar te praten, elkaar 
te confronteren en bewustzijn te creëren van het eigen gedrag 
en dat van anderen. Het is niet gemakkelijk om een sfeer te 
veranderen, maar het is van belang dat we blijven praten en 
elkaar in de ogen kijken, zodat stapje voor stapje het begrip 
voor de ander kan groeien om zo tot een veilige en respectvolle 
woonomgeving te komen. Want een goede sfeer in huis, is wat 
mij betreft het fundament van goede zorg. 

Anneke Wouters

Om de tafel

Het moreel beraad heb ik als prettig ervaren. 
Het is goed dat er stil gestaan wordt bij alle kanten 
van het verhaal. Hierdoor krijg je verschillende inzichten 
en kun je tot een besluit komen dat beter bij beide 
partijen aansluit. Het goede van de start van het moreel 
beraad vind ik dat alle partijen eerst eigen verhaal 
mochten doen zonder invulling van de ander. Op dat 
moment wordt het geen verdediging en kan iedereen 
vrij uitspreken wat diegene denkt. 

Het is prettig dat de voor- en tegenargumenten 
genoteerd worden op een bord. Hierdoor wordt visueel 
inzichtelijk wat de bevindingen van beide kanten zijn en 
kunnen deze tegen elkaar afgewogen worden.

Ik vind de manier waarop het moreel beraad geleid 
wordt  integer en respectvol naar alle partijen. Dit heeft 
invloed op alle partijen en zij nemen dit over in wat er 
besproken wordt. Als zorgverlener voel ik mij gehoord 
en serieus genomen in waarom dhr. K. beter op de 
afdeling kon blijven. Ook familie heeft meerdere malen 
aangegeven dit gesprek als zeer prettig te hebben 
ervaren.

Een ervaring
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De tijd nemen. Soms onmogelijk in de waan van alledag. Zeker 
in de zorg. De dag raast voorbij en vult zich met dingen die 
zich op dat moment aandienen. Er wordt voor iedere vraag een 
oplossing gezocht en je rent om alles voor elkaar te krijgen. 
Vaak zijn dat dingen die snel op te lossen zijn. Maar soms 
blijven er ook vragen hangen. Vragen waar je het antwoord 
niet op hebt of vragen die je raken. Dit soort vragen roepen om 
een andere aanpak. Het zijn ‘trage vragen’.

Ethiek of een moreel beraad kan dan soms bijdragen aan 
een oplossing. In een moreel beraad neem je tijd om samen 
dingen op een rijtje te zetten. Het kan voor meer inzichten 
zorgen, waarbij op een prettige manier mogelijke oplossingen 
worden aangedragen. Je komt samen tot een werkwijze die 
zowel recht doet aan de cliënt als aan jullie als medewerkers. 
Soms kom je erachter dat er geen oplossing is en dan laat je 
de situatie zoals het is of kies je het minst kwade.

Het kan ook tijd opleveren! De tijd nemen om naar elkaar te 
luisteren, leren om vragen te stellen, en zo tot de uiteindelijke 
kern te komen, levert ook tijd op. Als er een impasse wordt 
doorbroken, scheelt dat uiteindelijk tijd of rust op de werkplek. 
Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De 
ervaring leert dat moreel beraad je weer in verbinding brengt 
met de bezieling voor het vak. Het inspireert, verdiept de 
samenwerking en draagt bij aan professionele vernieuwing.

Barbara van Kessel 

Tijd voor kwaliteit
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Het zijn mooie en terechte woorden, ruimte voor een eigen 
leven. Wie kan daar tegen zijn? Maar wat kan het een opgave 
worden om die woorden waar te maken in de dagelijkse 
praktijk van een verpleeghuis. Want de zorg voor het welzijn 
van iemand en de visie van die eigen persoon op welzijn 
kunnen soms ver uit elkaar liggen. Je schikken in je lot, 
‘accepteren’ zoals dat zo mooi heet, is dan een grote kunst. 
Een groot aantal bewoners beheerst op een bepaalde manier 
die kunst in grote mate, voor een aantal anderen blijft het 
een permanente worsteling waar de grenzen liggen van 
afhankelijkheid en eigen beslissingsrecht. Vaak ervaren we 
die mensen als lastig, als moeilijk tevreden te stellen en 
eigenwijs. Maar eerlijk gezegd laten die mensen wel vaak de 
grenzen zien van ons vermogen om te helpen. En ontstaan 
misverstanden omdat stellingen worden geenomen en er niet 
meer naar elkaar wordt geluisterd.

Zo’n situatie kan zich ook voordoen als onduidelijk is of 
iemand nog voor zichzelf op kan komen. Waar naar objectieve 
maatstaven allang duidelijk is dat het niet meer mogelijk 
is, kan de beleving daarvan heel anders zijn, ook bij de 
naaste omgeving. Die kan vanuit die terechte emotionele 
betrokkenheid een behoorlijke druk zetten om de eigen regie 
voorrang te verlenen boven oprechte zorg. 

Een mooi voorbeeld van hoe die druk weg kan vallen is het 
volgende verhaal. Iemand wil haar partner verplaatsen naar 
een ander verpleeghuis omdat ze hem dan regelmatiger kan 
bezoeken. Uiteindelijk werd, na een moreel beraad waar alles 
van alle kanten bekeken werd, besloten om ondanks grote 
bezorgdheid toch dit verzoek in te willigen. Er werd wederzijds 
respect uitgesproken voor elkaars betrokkenheid en inzet. Dat 
is zorgvuldig kijken naar wat er eigenlijk speelt. 
Maar door het inzicht in alle argumenten die benoemd waren 
om haar partner niet te verplaatsen, werd uiteindelijk de 
beslissing teruggedraaid en bleef deze in het verpleeghuis 
waar hij al was. Het nam de pijn en de onmacht rond de 
situatie niet weg, maar gaf een heel helder beeld van de 
oprechte betrokkenheid van iedereen bij deze mens. Zorgen 
voor een ander met elkaar, met ieders inbreng en van elkaar 
wetend waarom er zo gehandeld is. 

Regie werd hierbij zelfs aangeboden, maar in goed overleg 
toch voor een stukje losgelaten, met erkenning van eigen 
grenzen. Wat liet die partner een kracht zien in haar loslaten. 
Wat gaven de verzorgenden een zuiver beeld van hun zorg en 
zorgvuldigheid.

Rene Gerlings

Eigen regie
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Naar aanleiding van mijn eerste moreel beraad schrijf ik dit 
stukje over mijn ervaringen. Een tijdje geleden vraagt één van 
de basisartsen mij deel te nemen aan een familiegesprek. Zij 
komt zelf met de familie niet tot een beleid waar wij (artsen 
en verpleging) achter kunnen staan. Vervolgens hebben wij 
samen met de familie een gesprek. Ondanks een goede 
voorbereiding blijkt het helaas ook tijdens dit familiegesprek 
voor ons niet haalbaar om tot een beleid te komen wat wij in 
het belang achten voor mevrouw, een symptomatisch beleid. 
Een tijd later trekken twee verpleegkundigen geëmotioneerd 
aan de bel: zij hebben toenemende moeite met het uitvoeren 
van het afgesproken beleid, omdat dit beleid zo belastend is 
voor de patiënte en vooral: zo zinloos…

Ondanks twee gesprekken met de familie is het niet gelukt om 
familie van inzicht te doen veranderen, één familielid is dan 
langdurig op reis… Zal een ‘second opinion’ door een derde 
arts misschien helpen?

Na overleg met collega John stelt hij de mogelijkheid van 
een moreel beraad voor. Ik ben vanuit andere organisaties 
niet bekend met deze mogelijkheid. Daar John behoorlijk 
enthousiast is, ben ik e.e.a. gaan regelen. De geestelijk 
verzorger reageert zeer positief: hij belooft binnen een week 
te komen en zijn agenda hiervoor leeg te maken! De familie 
daarentegen is zeker niet enthousiast als ik hen uitnodig. ook 
voor de verzorging en de verpleging is het moeilijk om tijd vrij 
te maken. Al met al kost het mij best wat tijd om het moreel 
beraad te regelen en mensen te enthousiasmeren.

Tijdens het moreel beraad zelf zijn er meerdere medewerkers, 

waaronder twee verpleegkundigen, aanwezig. Waarvoor dank! 
De familie maakt aanvankelijk op mij een wat ongemakkelijke 
indruk; mogelijk zijn zij wat overdonderd. Wellicht door de 
nadruk die de geestelijk verzorger legt op het respect voor 
ieders mening en gevoel. En door de open en gepassioneerde 
bijdrage van de verpleegkundigen. De familie voelt dat er echt 
wordt geluisterd en vervolgens ontstaat er begrip voor elkaar.

Zoals we hebben afgesproken word ik de volgende dag gebeld 
door de eerste contactpersoon en spreken we een passend, 
symptomatisch beleid af. Dit geeft mij een goed gevoel: ik 
kan recht doen aan mevrouw. Zij hoeft niet meer onnodig 
te lijden. Ik kom nu ook tegemoet aan de verzorgenden en 
verpleegkundigen, die geen behandelingen meer hoeven uit 
te voeren tegen het belang van de patiënte in. Ook houden 
we rekening met de familie, met hun emoties en zorgen. Zo 
kunnen we hen op een goede manier meenemen/begeleiden 
bij de onvermijdelijke achteruitgang van hun moeder.

Kort na het moreel beraad is de patiënte verder 
achteruitgegaan. Conform afspraak is er een goede 
symptoombestrijding en is zij niet meer zinloos/belastend 
behandeld. Zowel verzorging, verpleging en arts, alsook 
familieleden zijn erg tevreden hoe het laatste stukje van haar 
leven is verlopen. Samen met de familie hebben we de laatste 
weken van het leven op een goede manier voor haar kunnen 
zorgen en is zij op een natuurlijke wijze, in bijzijn van haar 
familie, rustig overleden.

Een ervaring

Kortom: 
‘Ik heb een hele goede ervaring opgedaan met het moreel beraad. 
Ik vind de samenwerking met de geestelijk verzorging, 
die dit begeleiden binnen Vitalis, laagdrempelig en heel prettig. 
Het moreel beraad vraagt een behoorlijke tijdsinvestering, 
maar dat is het zeker waard bij een dergelijke casus zoals hier 
beschreven. Een moreel beraad kan volgens mij veel negatieve 
energie, tijd en klachten besparen.’



Elke dag sta je voor keuzes en stel je jezelf vragen:
Doe ik hier goed aan? 

Is dit wel de goede zorg voor mijn cliënt?

In dit boekje hebben we geprobeerd om je te laten zien dat je daarin niet 
alleen staat en dat het heel goed is om die vragen met elkaar te delen. 

Zeker als het erop aankomt.

Het is ontzettend belangrijk om samen te overleggen, 
alles gestructureerd op een rijtje te zetten in de wirwar van emoties van 

cliënten, familie, medebewoners en zorgverleners.

We hopen dat jij je door al deze verhalen gesteund voelt en dat je weet dat 
er vormen zijn om samen verantwoorde keuzes te maken.

Moreel beraad mag heel gewoon zijn binnen Vitalis. 

Dit is boekje is gemaakt door de Geestelijk Verzorgers van Vitalis WoonZorg Groep. 
Zij zijn werkzaam op diverse locaties van Vitalis en WoonincPlusVitalis.

Wat nu...


