
 

 

 

 

 

Terugkomdag voor Ethisch Referenten  

De bedoeling van de postacademische opleiding ‘Ethiek op de werkvloer’ is 
zorgverleners te vormen in het ethisch overleg. Zo kunnen zorgverleners zelf de taak 
van ethisch referent opnemen en het ethisch overleg op een methodische wijze 
voeren op de werkvloer. Twee opleidingen hebben reeds plaatsgevonden, in het 
voorjaar 2013 en in het voorjaar 2014. Het in de praktijk brengen van het ethisch 
overleg op de werkvloer blijft echter een hele opgave met onverwachte uitdagingen. 

De terugkomdag biedt de kans om de vorming verder te zetten vanuit de vragen die 
uit de praktijk rijzen. We beginnen met het uitwisselen van ervaringen en problemen. 
Dan verzamelen en selecteren we de leerpunten. We zoeken naar een antwoord op 
deze leerpunten vanuit theoretische inzichten maar vooral vanuit het delen van 
goede praktijken in intervisie. Indien gewenst, kunnen we ook een casus bespreken 
volgens de ethische methodiek. 
 

Doelstellingen 

• Uitwisseling van ervaringen en problemen 
• Verdieping van kennis en vaardigheden uit de opleiding 

o Door vernieuwde theoretisch inzichten 
o Door uitwisseling vanuit goede praktijken 
o Door bespreken van casus, indien gewenst 

Programma 

• Vooraf mogelijkheid tot informeel contact bij broodjesmaaltijd 
• Uitwisselingronde over eigen ervaringen 
• Samenbrengen en selecteren van de leerpunten 
• Insteek vanuit theoretische inzichten 
• Pauze 
• Insteek vanuit intervisie van de deelnemers 

Doelgroep 

Alumni van de opleiding “Ethiek op de werkvloer. Leren ethisch overleggen”  

 
Docent: prof. Axel Liégeois  
 

De terugkomdag wordt inhoudelijk gecoördineerd door prof. Axel Liégeois, ethicus 
docent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven en  
stafmedewerker ethiek bij de Broeders van Liefde in Gent. 

 



 

 

 

 

Praktische gegevens 

Datum en plaats  
Dinsdag 14 oktober 2014 van 13.30 tot 17.30 uur 
Ontvangst met broodjeslunch vanaf 12 uur  
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk  

 
Inschrijven 
Schrijf in vóór 7 oktober 2014 via http://puc.kuleuven-kulak.be  
De deelnameprijs is 65 euro (broodjeslunch inbegrepen).  
 

Organisatie  
De opleiding wordt georganiseerd door de werkgroep Zorg, Hulpverlening en 
Ethiek. Dit is een samenwerkingsverband tussen Caritas West-Vlaanderen vzw, 
Postuniversitair Centrum Kulak, VIVES, dept. HIBV Roeselare, CCV in het Bisdom 
Brugge en Caritas Oost-Vlaanderen. 
 

 


