Werkvorm uitwerking
Werken aan je ethische kompas
Doel

Maak met deze werkvorm de visie op zorg van je deelnemers bespreekbaar. Hoe denken zij over
bepaalde aspecten in de zorg? Deelnemers leren om hun opinie te beargumenteren. Waarom denk je
zo over de stelling? De werkvorm maakt voor de deelnemers inzichtelijk wat voor invloed hun visie
op zorg heeft op de uitvoering van hun werk. Tevens leren deelnemers dat verschillende opvattingen
over zorgaspecten er mogen zijn en dat die de samenwerking niet in de weg hoeven te zitten.

Instructie

Geef alle duo’s een stapeltje met 4 stellingen. Nodig de duo’s uit om uit te wisselen hoe zij over de
stelling denken. Hierbij belangrijk dat zij eventuele onderlinge verschillen in denkwijze over een
stelling respecteren. Bespreek de uitkomsten van deze werkvorm na 15 minuten na. Vraag de duo’s
naar opvallende verschillen in opvattingen over bepaalde stellingen en verken samen hoe deze
opvatting over een stelling mogelijk van invloed is op de uitvoering van hun werk.
1. Wanneer je een collega op een manier ziet
handelen waar je het niet mee eens bent dan
geef je dit door aan je teammanager.

2. Wanneer een collega mij vraagt een
cliënt/patiënt verborgen medicatie te geven dan
doe ik dat.

3. Een patiënt/cliënt bied je als dank voor de
goede zorg €2,- aan. Het is niet de bedoeling dat
je dit aanneemt.

4. Het delen van privé-verhalen met een
patiënt/cliënt moet je niet doen.

5. Een onbekend persoon belt je op de afdeling
en vraagt of hij (naam patiënt/cliënt) mag
spreken.

6. Een patiënt/cliënt geeft je een stapeltje
privéfoto’s en vraagt je om ze weg te gooien.

7. Een patiënt/cliënt met psychiatrische en/of
somatische klachten is ziek.

8. Een patiënt/cliënt vrij van psychiatrische
en/of somatische klachten is gezond.

9. Een delirante patiënt/cliënt geeft zijn
spullen/geld weg aan een medepatiënt.

10. Een getrouwde vrouw met een ver
gevorderd stadium van Alzheimer begint op de
afdeling een intieme relatie met een
medepatiënt/cliënt.
12. Een patiënt/cliënt trakteert zijn
medepatiënten/cliënten ongevraagd geregeld
op snoep en gebak.

11. Een gelovige patiënt/cliënt vraagt zijn
tafelgenoten boos even stil te zijn zodat hij kan
bidden.
13. Een patiënt/cliënt heeft dagelijks voor min.
30 min. de enige afdelingstelefoon in gebruik.
15. Een getrouwde patiënt/cliënt vertoond
tijdens de verzorging seksueel overschrijdend
gedrag. (Seksueel suggestieve opmerkingen)

14. De arts heeft mondeling een zo nodig
medicatiewijziging toegezegd. In de middag wil
je de zo nodig medicatie geven, de wijziging
blijkt nog niet doorgevoerd op de medicatielijst.
16. Een patiënt spreekt zich tijdens de
verzorging door jou negatief uit of een collega,
maakt de collega zwart en zegt dat jij het veel
beter doet.

