
                                                                                                                    

 
 

 

Moreel beraad geestelijk verzorgers 1e lijn verbonden aan het Centrum voor Levensvragen, 

regio Noordoost-Brabant  

 
 
 
Proces aanvraag moreel beraad 

• Het moreel beraad wordt aangemeld middels het aanmeldformulier bij het Centrum 
voor levensvragen 

• Bij een vraag uit de thuiszorg wordt eerst de geestelijk verzorger van de 
thuiszorgorganisatie benaderd.  

• Overige vragen via Siilo uitzetten 

• Voor het totale proces begeleiden moreel beraad kan 1- 4 uur in rekening worden 
gebracht, voorbereiding, moreel gesprek en verslaglegging.  

 
 Indicaties en contra-indicaties  
 
 Indicaties: 

- zorgverleners  krijgen in de dagelijkse praktijk te maken met een morele vraag die 
niet eenvoudig is op te lossen en waaraan betrokkenen morele last ervaren.  

- deze zorgverleners zijn bereid en in staat om over het probleem of dilemma 
gezamenlijk en hardop na te denken. 

- er wordt voldaan aan de randvoorwaarden zoals geschikte ruimte, voldoende tijd en 
de beschikbaarheid van een geestelijk verzorger als gespreksleider. 

 
Contra-indicaties: 

- een kwestie is niet geschikt voor een moreel beraad omdat het geen moreel 
probleem is, maar bijvoorbeeld een communicatieprobleem 

- de deelnemers voelen zich niet vrij om te zeggen wat men wil.  
- deelnemers zijn niet in staat om elkaar te bevragen of een dialoog te voeren.  
- de inbrenger van de casus is niet aanwezig. 
- er is geen geestelijk verzorger als gespreksleider (m/v) voorhanden. 
- er is te weinig tijd, er is geen geschikte ruimte om een gesprek te voeren. 
- als er een (hoofd)behandelaar betrokken is  dan is deze bij voorkeur aanwezig bij het 

moreel beraad. 
 

 Methoden van moreel beraad 

De gespreksleider zet een passende gespreksmethodiek in, met als leidraad het 7-
fasenmodel zoals van de Bree & Veening dit beschrijven (De Bree en Veening, 2012 en 
2016). Daarbij kiest de gespreksleider een geschikte gespreksmethode, zoals: 

- Het Utrechts Stappenplan. 
- De Nijmeegse methode. 
- De Dilemma-methode of Dilemma’s in kaart.  
- De Socratische Dialoog. 

  
 
 



Verslaglegging 
 
Verslag op datum, aanwezige professionals, cliënt, vertegenwoordiger (allen anoniem), het 
morele thema (b.v. autonomie, dus niet de specifieke en herkenbare morele vraag), 
consensus of deskundigheidsbevordering, gebruikte methode, tijdsduur, naam geestelijk 
verzorger als begeleider moreel beraad. De geestelijk verzorger als  begeleider moreel 
beraad maakt het verslag. 
 
De deelnemers aan moreel beraad ontvangen een verslag, geanonimiseerd, van de 
geestelijk verzorger als  begeleider moreel beraad.  
Een verslag komt alleen in het cliëntdossier  als de gevonden consensus  van belang is voor 
de  zorg voor cliënt.  Over het informeren van de cliënt worden tijdens het moreel beraad 
afspraken gemaakt.  
 
 


