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Inleiding 

Op 25 november j.l. organiseerde CNV Verzorging en Verpleging, in samenwerking 
met het MCL, Zorggroep Tellens, Met Waarden Helen  en ROC Friesland College een 
middagsymposium in het kader van de week van Reflectie onder de titel ‘Reflectie is 
ook zorg, denkende doeners maken het verschil’. 300 Zorgverleners van alle niveaus, 
waaronder vele studenten, zijn op dit symposium afgekomen.  
 
De middag werd ingeluid door Madeleine Timmermann, die een lezing gaf naar 
aanleiding van haar boek over zorghandelingen als weldaad voor mensen met  
dementie. Vervolgens speelde het Toetstheater een zorgsituatie waarin twee 
zorgverleners voortvarend een bewoner gaan wassen die dit niet wil. Een herkenbare 
casus die als voorbeeld diende voor de verschillende workshops. Hier gingen de 
deelnemers actief in gesprek over hoe ze in de praktijk met dilemma’s kunnen 
omgaan. De middag werd plenair afgesloten. Tussen alle activiteiten door was er een 
zorgethische markt, waarin diverse instellingen en organisaties hun producten op 
het gebied van ethiek tentoonstelden. 
 

Indrukken 

De deelnemers aan het symposium waren over het algemeen erg positief over de 
organisatie en de inzet van alle betrokken partijen. Ook de inhoud van het symposium 
werd positief beoordeeld. Wel was het jammer dat de plenaire zaal wat rumoerig 
was, waardoor een deel van het toneelspel van het toetstheater moeilijk bij het 
publiek over kwam. Dit werd echter ruimschoots goedgemaakt door de professionele 
wijze waarop de workshops werden vormgegeven. Ondanks de soms wat grote 
groepen deelnemers, wisten de workshopleiders, aan de hand van het thema 
‘afhankelijkheid’ samen met de deelnemers dieper in te gaan op de materie en het 
ethisch perspectief te belichten. 
 
Punt van aandacht is de focus van de middag. Zeker voor verpleegkundigen lag deze 
erg op verzorgend niveau (niveau 3). Daarbij werd, ingegeven door de gespeelde 
casus, erg ingegaan op de ouderenzorg en werden sectoren als de GGZ, de 
Gehandicaptenzorg en het Ziekenhuis nauwelijks belicht. Hieruit halen we het 
leerpunt om volgend jaar meer te differentiëren naar niveau en naar sector.  
Tot slot is het tijdstip van de dag een punt van aandacht. Zeker op vrijdag is het voor 
veel mensen weinig aantrekkelijk om tot 17.00 uur door te gaan. 
 

Conclusie 

Het gemiddelde cijfer bij de evaluatie voor organisatie was een 7,9, voor de inhoud 
was dit een 7,6. Een zeer ruime voldoende dus. We kunnen terugkijken op een 
bruisende middag die goed georganiseerd was en waar de sfeer goed was met veel 
enthousiaste mensen. En met enkele leerpunten, die we zeker mee zullen nemen 
voor volgend jaar. 
 


