
 

 

 

 

 

Getuigschrift ethisch referent  

Ethiek op de werkvloer 

 

 

Doelstelling 

De nood aan ethisch overleg in de zorgsector neemt toe. Basiszorgverleners spelen in het overleg een 

grote rol: zij staan immers in de dagelijkse zorg. Maar ze blijken meestal vanuit hun basisopleiding 

daartoe niet voldoende gevormd. Daarom is de algemene doelstelling van deze opleiding zorgverleners 

te vormen in het ethisch overleggen op de werkvloer. Dit houdt twee concrete doelstellingen in: 

* de deelnemers verwerven inzicht in het praktisch model voor ethisch overleg 

* de deelnemers kunnen dit model toepassen bij vragen uit het werkveld. 

 

Inhoud 
 

 In de opleiding wordt gekozen voor het ethisch model “Waarden in dialoog” zoals beschreven in het 

boek: A. Liégeois, Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg, Leuven LannooCampus, herziene editie 

2014. 

Het model is gebaseerd op een relationeel personalistische visie op mens en zorg, steunt op drie pijlers 

van waarden, dialoog en grondhoudingen, en houdt een praktisch bruikbaar model voor om ethisch te 

reflecteren en te overleggen. Dit model versterkt de zorgverleners om zelfstandig om te gaan met de 

vele ethische vragen in de dagelijkse zorg. Het model leidt tot inzichten in verband met 

vrijheidsbeperking en dwang en in verband met informatie en beroepsgeheim. 

In de eerste vijf namiddagen ligt de nadruk vooral op het inzicht in het praktisch ethisch model en het 

persoonlijk verwerken van deze inzichten. De laatste drie namiddagen worden besteed aan het oefenen 

van dit model aan de hand van casussen door de deelnemers ingebracht 

 

Docent: prof. Axel Liégeois 

 

De opleiding 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. 
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Doelgroep 

De opleiding richt zich tot zorgverleners uit alle sectoren van de zorg.  

De focus ligt op geestelijke gezondheidszorg en de sector ondersteuning personen met een beperking,  

maar ook zorgverleners werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, de thuiszorg, de ouderenzorg en 

algemene ziekenhuizen kunnen de opleiding volgen 

 

Plaats en inschrijving 
KU Leuven Kulak-E. Sabbelaan 53 Kortrijk 

Kandidaten bezorgen een cv, een eigen motivering én van  hun directie. 

Door het interactieve karakter worden een beperkt aantal deelnemers toegelaten. 

 

info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be 

tel 056 24 61 84- fax 056 24 69 98 

 

Iedereen ontvangt een attest van deelname. 

Deelnemers kunnen een swot-analyse opmaken na het afronden van de opleiding om het getuigschrift 

van permanente vorming te behalen.  

 

 

Data 

24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart, 18 april, 2 mei, 16 mei 2017 

Telkens op dinsdag van 13.30 tot 17.30 uur. 

 

Deelnameprijs 

Het inschrijfbedrag is 550 euro (syllabus, boek en catering inbegrepen).  

Educatief verlof onder PC 330/626 is goedgekeurd 

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. 

 

 


