TRAININGSAANBOD

WAT IS EIGENLIJK EEN MORELE VRAAG?
Gaat moreel beraad over grote vragen zoals over
privacy, zelfbeschikking, verantwoordelijkheid,
zaken rondom het levenseinde of ook over
kleine vragen zoals het eten van een kroket?
Weet je hoe je een casus kunt analyseren? En
welke vaardigheden heb je daarvoor nodig?
Zulke vragen komen aan de orde in het
trainingsaanbod van Reliëf over moreel beraad.
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Tijdens een workshop doe je samen met anderen een korte oefening
en wordt duidelijk wat moreel beraad kan zijn. Voor wie meer wil
is het mogelijk een driedaagse cursus te volgen tot gespreksleider
moreel beraad. Naast de theorie is er veel ruimte voor oefeningen
uit de praktijk. Daarom is deze opleiding heel goed inzetbaar binnen
je organisatie. De opleiding tot gespreksleider moreel beraad kan
zowel binnen de eigen organisatie als via open inschrijving worden
georganiseerd.

Mevrouw de G. is een vriendelijke dame van 90+ met toenemende
dementie. Ze woont daarom in het verzorgingshuis in haar vertrouwde woonplaats. Zij heeft altijd heel graag gekookt en is bijna
haar hele leven al een principiële vegetariër.
Op vrijdagmiddag is het extra gezellig in het huis en krijgen de bewoners een lekker hapje, dit keer een kroket. “Ooo, wat ruikt dat
lekker!”, zegt mevrouw. De verzorgende vraagt haar dus of ze ook
een kroket wil. Daar heeft mevrouw wel oren naar, en ze eet.
Even later komt de dochter van mevrouw op bezoek en ziet haar
moeder een kroket eten. Ze reageert heel verontwaardigd. “Mijn
moeder heeft nog nooit van haar leven een kroket gegeten! Jullie
weten toch dat zij vegetariër is? Waarom geven jullie haar een kroket?” De verzorgende kijkt haar aan en zegt: “Uw moeder vindt het
gewoon heerlijk en heeft zelf aangegeven dat zij er zin in had. Wat
geeft dat?”
HERKEN JE DIT ALS EEN MORELE VRAAG?

WIL JE ER MEER OVER WETEN?
Bel of mail met je vragen naar 0348-748 880 of ameyvogel@relief.nl. Wij
helpen je graag bij het maken van een keuze en bieden altijd maatwerk.

