Ethiek in de zorg: inspirerende ideeën en
praktijken voor de hulpverlener
Is het nu voor ouderenzorg, integrale jeugdzorg, zorg voor personen met dementie of een
beperking, hulp voor slachtoffers van intra-familiaal geweld, hulp aan jongeren met psychische
noden of palliatieve zorg… We hebben allemaal wel een idee over wat goede hulpverlening is en
welke waarden en uitgangspunten hiermee samengaan. Over de sectoren heen mensen, ideeën en
praktijken bij elkaar brengen is onze manier om zorg en hulp voor kwetsbare personen nog meer
op maat te ontwikkelen.
Op dinsdag 8/11 laat de provincie Antwerpen je kennismaken met verschillende initiatieven die
‘ethiek in de praktijk’ realiseren. Zorghouding, cliëntparticipatie, contextueel werken zijn daarbij
steeds weerkerende begrippen.
Verschillende sprekers kaderen ‘ethiek in de individuele zorgrelatie’ of ‘ethiek in een
maatschappelijke context’ en geven kritische kanttekeningen bij ethische vragen. Wie heeft recht
op welke zorg binnen een ‘beperkt’ persoonsvolgend budget? Wat is een ethische zorghouding
bij personen met dementie? Waar zijn de grenzen van mantelzorg? Staat antipathie, woede of
luiheid haaks op goede hulpverlening of niet…?
Er volgt nog een definitieve uitnodiging met programma en inschrijvingsmogelijkheid in
september, maar we maken je graag nu al nieuwsgierig.

Lezingen






Ethisch kader voor keuzes in de zorg (micro, meso en macro)
Prof. dr. Yvonne Denier: verantwoordelijk bij Zorgnet Icuro voor ethische vraagstukken
over organisatie-ethiek en rechtvaardigheidsfilosofie en deeltijds docent ethiek verbonden
aan het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KULeuven
Care Justitia, het rechtvaardige evenwicht tussen zorgvragers, mantelzorgers en
beroepskrachten
dr. Deirdre Beneken: lector Mantelzorg, De Haagse Hogeschool
Gekkenwerk: kleine ondeugden voor zorgdragers
Linus Vanlaere: ethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab vzw, Katholieke
Scholengroep RHIZO en Woonzorggroep GVO

Workshops
In de namiddag kun je 2 workshops volgen waarin experten uit diverse sectoren hun
methodieken toelichten. Een greep uit ons aanbod: ‘Moreel beraad als instrument voor ethisch
handelen bij intrafamiliaal geweld’ door CO3/Family Justice Center
Antwerpen; ‘Genormaliseerd leven: personen met dementie thuis of in het woonzorghuis’ ism

WZC De Bijster Essen en Huis Perrekes Geel; ‘Werken met ervaringsdeskundigen bij psychisch
kwetsbare mensen vanuit de herstelgedachte’…

Praktisch
Wanneer?
Dinsdag 8 november 2016

Waar?
Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem

Inschrijven?
De definitieve uitnodiging met inschrijvingsformulier volgt in september. Meer informatie?
kaat.uytterschaut@provincieantwerpen.be of 03 240 61 43.

