
KIJKEN VANUIT DE ANDER
Een ontmoeting van zorg en ethiek

 Dinsdag 12 maart 2019
 van 14.00 – 17.30 uur
 Utrecht

 Aanmelding via: p.w.blomaard@vu.nl

 We hopen op een inspirerende ontmoeting tussen zorgethiek en zorgpraktijk!

 Anne Goossensen   Pim Blomaard
 Universiteit voor Humanistiek Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum

De Universiteit voor Humanistiek en het Bernard Lieve-
goed Onderzoekscentrum aan de VU organiseren een 
bijeenkomst met studenten zorgethiek en medewerkers 
uit antroposofische zorginstellingen. Deze bijeenkomst 
over goede zorg staat ook open voor geïnteresseerden.
 De studenten hebben tijdens hun bezoek aan een 
van de instellingen zorgvuldig waargenomen hoe het 
een cliënt die dag verging en hoe medewerkers hem of 
haar benaderden. 
 Die waarnemingen hebben ze opgeschreven en 
gewaardeerd vanuit ethisch perspectief. Heeft de cliënt 
compassie ervaren, is de cliënt in zijn of haar waardig-

heid gelaten, waren de medewerkers present in zichzelf 
en maakten ze innerlijk ruimte voor de cliënt? Want juist 
door compassie, presentie, waardigheid, verbondenheid 
en menslievendheid kan goede zorg ontstaan.
 Zorgmedewerkers krijgen deze middag een inkijkje 
in het werk van collega's en verdiepen dat. Studenten 
krijgen inzicht in de dagelijkse realiteit waarin medewer-
kers goede zorg nastreven.
 Alle deelnemers ontvangen na aanmelding de ge-
anonimiseerde beschrijvingen van de studenten. Deze 
vormen ook het materiaal waar we deze middag verder 
mee aan de slag gaan.
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 Programma

  14.00 uur Ontvangst
 

  14.15 uur Inleiding over ethiek en goede zorg    prof.dr. Anne Goossensen
  14.35 uur Wat bedoelen we met compassie, presentie enz.?  studenten Zorgethiek
  14.55 uur Hoe werk je met waarden?     professional
  15.10 uur Over ethische reflectie      dr. Pim Blomaard 
 

  15.30 uur Pauze

  16.00 uur Werkgroepen
   Vanuit ethische perspectieven bespreken we in gemengde samenstelling
   twee beschreven zorg-situaties
  17.00 uur Leermomenten
   We delen onze professionele en morele ervaringen. 
   Hoe bevorderen we goede zorg? 

  17.30 uur Borrel
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