Week van reflectie 22-nov 'Hart voor goede zorg'
Geplaatst op 22 november 2021

Vandaag is de Week van de Reflectie 2022 van start
gegaan met een feestelijke kick-off tijdens Congres
‘Ethiek in de praktijk; Hart voor goede zorg’. De Week
van reflectie is in veertien jaar uitgegroeid tot
toonaangevend initiatief met enthousiaste deelnemers,
inspirerende activiteiten in het hele land, en veel
aandacht voor ethiek en moreel beraad. Een groot
aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties en
andere betrokkenen doet jaarlijks mee. Deze week zijn
er nog vele activiteiten. LOC draagt de Week van de
Reflectie al jaren een warm hart toe, omdat die week
speciaal bedoeld is om aandacht te vragen voor
belangrijke vragen die spelen in de zorg.
Verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, specialisten,
jeugdhulpprofessionals, bestuurders, cliënten en andere betrokkenen gaan tijdens de Week van reflectie
met elkaar in gesprek over goede zorg en ethische dilemma’s in de praktijk. Even ruimte voor reflectie in de
dagelijkse hectiek.

Inspirerende activiteiten in het hele land
Zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, opleidingen en andere
betrokkenen in het hele land organiseren tijdens de Week van reflectie inspirerende activiteiten. Ook dit
jaar is er weer een breed aanbod van activiteiten, zoals een foto-expositie ‘Goede zorg’; gesprekken over
dilemma’s in de dagelijkse praktijk’; een filmpje over ‘goede zorg’; reflectiedoosjes uitdelen;
ethiekmomenten op de IC; open moreel beraad; blogs; enzovoort. Een impressie van alle activiteiten is te
vinden in de Activiteitenagenda Week van reflectie 2021

Breed samenwerkingsverband
De Week van reflectie is een breed samenwerkingsverband van zorginstellingen, jeugdhulporganisaties,
cliënten- en patiëntenraden, Commissies Ethiek, opleidingen, artsen, specialisten, jeugdgezondheidszorg,

https://www.clientenraad.nl/nieuws/week-van-reflectie-22-nov-hart-voor-goede-zorg/

partners Week van reflectie, de regioambassadeurs en andere betrokkenen in het hele land. AnneMarie
Bloemhoff en Jack van Raay, Ethiek Academy, zijn initiatiefnemers en organisatoren van de Week van
reflectie. De Week van reflectie wordt georganiseerd i.s.m. zorginstellingen en vele anderen in het hele
land. Onze gezamenlijke missie: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg, aandacht voor ethiek,
en ruimte voor moreel beraad. Meer informatie: Weekvanreflectie.nl

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:
Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
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