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tegen rommel kan, of omdat de bewoner
het overzicht verliest of omdat die hygiëne
een echt probleem gaat worden?
Wie zich bewust is over de waarden en
normen die hij hanteert in de dagelijkse
begeleiding van cliënten, waarborgt daarmee een betere kwaliteit van zorg. En wat
nog belangrijker is: de cliënt komt beter tot
zijn recht.

Rol ethische commmissie
Dat er nu een ethische commissie van
start is gegaan op Eckartdal betekent niet,
dat deze commissie nu allerlei ethische
vragen gaat oplossen. Dat zou niet goed
zijn. De vragen moeten worden opgelost
waar ze ontstaan. En dat is vaak op de
werkvloer zelÍ. Maar zoals hierboven gezegd is het wél belangrijk, dat werkers
zich die vragen bewust worden, ze zien en
bespreken.
De belangrijkste taak van de commissie is
dan ook van educatieve aard. D.w.z. werkers te helpen om de ethische aspecten in
hun werk beter te kunnen opmerken en te
bespreken. Dat zou op verschillende manieren kunnen gebeuren. Met studiedagen, coachen van teams, vormen van bijscholing.
De commissie is daar nu een werkplan
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voor aan het maken. Daarbij willen ze leren van ervaringen binnen andere instel_
lingen.
Omdat we nu in een opbouwÍase zitten en
de fusiepartner Dommelstroom niet over
een ethische commissie beschikt, heeft
een van de fusiewerkgroepen voorgesteld
participatie van uit de Dommelstroom aan
de ethische commissie nu al in te laten
gaan. De Stuurgroep Fusie moet zich
daarover nog uitspreken.
Omdat alle energie nu gestoken wordt in
een goed plan, zal het in deze fase niet
mogelijk zijn, dat de commissie zich tegelijk ook nog gaat buigen over concrete
ethische kwesties die er Ieven en waarover men wellicht een advies zou willen.
Niet alles tegelijk is ook in dit geval wijs.
De ethische commissie zal u via de
Eckartbode regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Namens de ethische commissie.
Werner van de Wouw,
geestelijk verzorger
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