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Meest gestelde vragen over het moreel beraad 
 

Wat is een moreel beraad?  

Professionals krijgen regelmatig te maken met ethische dilemma’s: dit zijn keuzes die lastig zijn en waarbij 

er aan beide opties voor- en nadelen kleven. Bijvoorbeeld, kies ik voor bereikbaarheid op mijn vrije dag 

voor een terminaal zieke patiënt of niet? Of: hoe ga ik om met teamleden die een andere visie hebben op 

de zorg die we samen geven? Soms zijn dilemma’s groot en kom je er zelf niet goed uit. Dan kan een 

moreel beraad helpen.  

 

Een moreel beraad is een gestructureerd overleg waarin professionals onder leiding van een speciaal 

daarvoor opgeleide geestelijk verzorger de situatie van een cliënt bespreken. Het gaat erom dat 

aanwezigen de casus en context beter begrijpen, meerdere gezichtspunten kunnen zien en een op hun 

eigen normen en waarden gebaseerde beslissing kunnen nemen.  

 

Wie kan het aanvragen? 

Zorgverleners, medewerkers sociaal domein, vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg,  

mantelzorgmakelaars maar ook andere professionals kunnen voor een cliënt een moreel beraad aanvragen 

bij het Centrum voor Levensvragen Midden- & Oost-Brabant. Er moet sprake zijn van een ethisch dilemma. 

Belangrijk is dat de cliënt: 

• thuis woont (in Midden- & Oost-Brabant) 

• 50 jaar of ouder is en/of in de palliatieve fase verkeert 

 

Je kunt geen moreel beraad aanvragen voor cliënten die in een ziekenhuis of instelling verblijven. Vraag in 

dat geval of de commissie ethiek uit de organisatie iets kan betekenen.   

 

Hoe vraag je een moreel beraad aan? 

Vul het aanvraagformulier in op onze website: centrumvoorlevensvragenzuidoostbrabant.nl/voor-

professionals/moreel-beraad/   

 

Wat doet het Centrum voor Levensvragen? 

Na ontvangst van de aanvraag gaan wij op zoek naar een geestelijk verzorger die getraind is in het 

begeleiden van een moreel beraad (hierna genoemd: gespreksleider). De gespreksleider neemt contact op 

met degene die het moreel beraad heeft aangevraagd (de aanvrager) om werkwijze en praktische zaken af 

te stemmen.   

 

Wie organiseert het moreel beraad? 

Degene die het beraad aanvraagt zorgt voor de organisatie: 

• Onderhoudt het contact met de gespreksleider 

• Stelt een datum en tijd vast in overleg met de gespreksleider 

• Regelt een ruimte of spreekt af dat het moreel beraad online plaatsvindt 

• Nodigt de deelnemers uit 

https://centrumvoorlevensvragenzuidoostbrabant.nl/voor-professionals/moreel-beraad/
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Hoe lang duurt een moreel beraad? 

Ongeveer 1 tot maximaal 2 uur. De gespreksleider, spreekt de duur af met de aanvrager. Dit hangt af van 

de aard van het dilemma en het aantal betrokkenen.  

 

Wie zijn aanwezig bij het moreel beraad? 

Alle zorgverleners die nauw bij de casus betrokken zijn bijvoorbeeld een verpleegkundige, huisarts, 

medisch specialist, vrijwilliger of praktijkondersteuner. Ook de cliënt en zijn mantelzorger(s) kunnen 

deelnemen. Als aanvrager besluit je, in overleg met de gespreksleider, wie wordt uitgenodigd.  

 

Wat mag je van de gespreksleider verwachten? 

De gespreksleider bereidt het moreel beraad voor, leidt het gesprek en neemt na een afgesproken tijd 

contact op met de aanvrager voor een follow-up. Doel hiervan is om te kijken of er nog sprake is van een 

dilemma en of het moreel beraad gezorgd heeft voor het wegnemen van de handelingsverlegenheid.  

 

Wordt er een verslag gemaakt? 

Verslaglegging is de verantwoordelijkheid van de groep die het moreel beraad aanvraagt. Het moreel 

beraad is strikt vertrouwelijk en het eventuele verslag is alleen voor betrokkenen en mensen die de 

aanvrager op de hoogte wil stellen.  

 

Wat kost een moreel beraad? 

Het Centrum voor Levensvragen betaalt de inzet van de gespreksleider. De overige kosten, bijvoorbeeld de 

huur van een ruimte of catering zijn voor degene die het moreel beraad aanvraagt.  

 

Contact 

Heb je nog vragen of staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem in dat geval contact met ons op. Mail 

naar info@cvl-mob.nl of bel 06 – 22 72 71 10. 
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