
Stappenplan moreel beraad (met ruimte voor aantekeningen)

Oriëntatie op probleem

1. Probleem Een korte omschrijving van de situatie.

Evt: Welke emotie roept de casus op?

Wat is op het eerste gezicht het moreel 
probleem?

Wat zijn op het eerste gezicht de 
handelingsalternatieven?

Probleemanalyse

2. Wat speelt Welke informatie is relevant om de
er? situatie te begrijpen?

3. Betrok- Wie zijn de moreel betrokkenen bij deze
kenen casus: de verantwoordelijken en 

degene(n) om wie het draait?

4. Waarden Welke waarden zijn in het geding voor 
de verschillende betrokkenen?

5. De morele Wat is het moreel probleem bij nader
vraag inzien?

Afweging

6. Afweging 
en besluit

Welke waarden wegen het zwaarst?

Waardering van de mogelijke 
handelingsalternatieven.

Besluit: welk handelingsalternatief doet 
het meest recht aan de belangrijkste 
waarden die in het geding zijn?

Uitvoering/implementatie

7. Imple- Wie doet wat? Hoe en wanneer? Maak
mentatie afspraken over evaluatie en rapportage.
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Stappenplan moreel beraad

Oriëntatie op probleem

1. Probleem Een korte omschrijving van de situatie.

Evt: Welke emotie roept de casus op?

Wat is op het eerste gezicht het moreel 
probleem?

Wat zijn op het eerste gezicht de 
handelingsalternatieven?

Deze fase is kort. De probleem
formulering bevat een vraag.

Tip: begin de morele vraag met:
Mag ik / mogen wij...?
Moet ik / moeten wij...?
Is het goede zorg / 

verantwoord als ik/wij...?

Probleemanalyse

2. Wat speelt er? Welke informatie is relevant om de 
situatie te begrijpen?

Bijvoorbeeld: medisch, sociaal, 
levensbeschouwelijk, organisatie, 
juridisch, standpunten.

3. Betrokkenen Wie zijn de moreel betrokkenen bij deze 
casus: de verantwoordelijken en 
degene(n) om wie het draait?

Ga na wiens stem gehoord moet 
worden en wiens stem ertoe doet 
bij dit moreel probleem.

4. Waarden Welke waarden zijn in het geding voor de 
verschillende betrokkenen?

De aanwezigen verplaatsen zich zo 
goed mogelijk in de betrokkenen.

5. De morele
vraag

Wat is het moreel probleem bij nader 
inzien?

Dit is een herformulering indien 
nodig.

Afweging

6. Afweging en 
besluit

Welke waarden wegen het zwaarst?

Waardering van de mogelijke 
handelingsalternatieven.

Besluit: welk handelingsalternatief doet 
het meest recht aan de belangrijkste 
waarden die in het geding zijn?

Een weging van de 
handelingsalternatieven.

Tevens een voorbereiding op het 
rechtvaardigen van het besluit.

Besluit op basis van argumenten.

Uitvoering/implementatie

7. Implementatie Wie doet wat? Hoe en wanneer? Maak 
afspraken over evaluatie en rapportage.

De praktische uitwerking van het 
besluit dat genomen is.
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