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LOKALE COMMISSIES
VO O R E T H I E K E N
MEDISCHE PRAKTIJK

Inschrijven via bijgevoegde antwoordkaart. Inschrijven
is ook mogelijk door uw gegevens te mailen naar:
bioeth-info@health.fgov.be.
INSC H R I J V I N G S G E L D

€ 6,00 per persoon
€ 15,00 per persoon
inclusief broodjeslunch
Te storten op rekeningnummer
001-3003382-47 (namen deelnemers vermelden).
Simultaanvertaling NL-FR / FR-NL.
Accreditatie voor artsen werd aangevraagd.

Op het bovenvermelde adres
bevindt zich tevens de
bibliotheek van het Comité.
Deze kan door iedereen
geraadpleegd worden op
werkdagen van 9u tot 16u.
Een afspraak is wenselijk
(02/525.09.14 of 09.08).
De bibliotheek bevat
Nederlands-, Frans-,
Duits- en Engelstalige

boeken en tijdschriften die
handelen over medische
ethiek, medisch recht,
onderzoek op embryo’s,
experimenten, genetica,
medisch begeleide voortplanting, klonen, transplantatie en orgaandonatie,
euthanasie en palliatieve
zorgen, enz. Deze werken zijn
ter plaatse te consulteren.
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Brussel

Het Raadgevend Comité
voor Bio-ethiek vond het,
in aansluiting bij de Wet
op de Patiëntenrechten
en de algemeen groeiende belangstelling voor
ethische reﬂectie binnen
de ziekenzorg, belangrijk
om de werking van de
lokale commissies voor
ethiek voor te stellen aan
een breder publiek en de
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Emmanuel Hirsch, directeur van
de “Espace éthique AP-HP” en
van het “Département universitaire
de recherche en éthique Paris-Sud 11”
De evolutie van ethische commissie
naar stuurgroep ethiek: ervaringen uit
Nederland
J.N. van Dartel, voorzitter van
de commissie ethiek van de
Algemene Vergadering Verpleegkundigen en
Verzorgenden
Commentaren vanuit
een patiëntenvereniging
Micky Fierens, voorzitster van de
“Ligue des Usagers des Services de Santé”
Discussie
Lunch

[

Onthaal
Verwelkoming door de voorzitter van
het Belgisch Raadgevend Comité
voor Bio-ethiek
De lokale commissies voor ethiek:
over de relatie tussen ethiek,
wetenschap en maatschappij
Guy Lebeer, professor ULB
De rol van de lokale commissies voor ethiek
bij klinisch onderzoek
Marc Bogaert, professor em. UGent
Discussie
Kofﬁepauze
Een innovatie in Frankrijk:
de oprichting van “espaces éthiques”
in de openbare ziekenhuizen
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ethische benadering van de
gezondheidszorg te kaderen binnen een maatschappelijk perspectief en te
toetsen aan de ervaring van
een patiëntenliga en aan
ervaringen in buurlanden.
Vermits uit een enquête die
we uitvoerden bij de lokale
commissies voor ethiek,
blijkt dat medici en paramedici er zelden spontaan
een beroep op doen, wensten we ook docenten ethiek
en studenten aan het woord
te laten om ons te spreken
over de «sensibilisering
voor ethische reﬂectie».
Deze tweejaarlijkse conferentie beoogt (potentiële)
patiënten en hun familie
duidelijk te maken dat
de zorgverstrekkers over
de mogelijkheid beschikken om zich over ethische
kwesties te bezinnen en
dat ook doen. Dat betekent
daarom nog niet dat in deze
materie alles ‘rozengeur
en maneschijn’ is, zodat we
het ook belangrijk vonden
vertegenwoordigers van
lokale commissies, van
ziekenhuisdirecties en
van bemiddelingsdiensten
onderling in discussie te
laten gaan.

VOOR MIDDAG

De verplichting voor de
ziekenhuizen om een lokale
commissie voor ethiek op
te richten dateert van
1994. Sinds de Wet van 7
mei 2004 is het advies van
een dergelijke commissie
bindend wanneer het over
een onderzoeksprotocol
gaat maar blijft het van
consultatieve aard als het
over ethische problemen
binnen het ziekenhuis gaat.
Elke faculteit geneeskunde
kan een lokale commissie voor ethiek oprichten
en de wetenschappelijke
verenigingen van huisartsengeneeskunde ook. Een
aantal ambulante diensten
(algemeen medische en
gespecialiseerde) hebben
op eigen initiatief «ethische
commissies» ingericht.
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[ BUREAU 2000- 2004 [

Programma
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Rondetafel onder voorzitterschap
van Monique Boulad, voorzitster
commissie voor ethiek van
de “Fédération des maisons médicales”:
“Rol en mogelijkheden van
de lokale commissies voor ethiek bij ethische
problemen in en buiten het ziekenhuis”
met: Patrick Cras, professor UA, lid van
de lokale commissie voor ethiek van
het UZ-Antwerpen, Patricia Fruyt, sociaal
verpleegkundige en coördinator interculturele
bemiddeling aan het UZ Gent, Thierry Houben,
secretaris van de lokale commissie voor ethiek
van het OPZ Rekem, Thérèse Locoge, juriste,
directie UVC Brugmann te Brussel
Discussie
Kofﬁepauze
Rondetafel onder voorzitterschap van
Freddy Mortier, professor UGent:
“Hoe toekomstige artsen en verpleegkundigen
sensibiliseren voor ethische reﬂectie?”
met: Etienne De Groot, professor VUB, als lid
van de lokale commissie voor ethiek bij het
academisch ziekenhuis VUB, Chantal TilmansCabiaux, docente aan de “Haute Ecole Namuroise Catholique”, studenten geneeskunde UCL,
studenten nursing Vesalius-hogeschool Gent
Discussie
Slotbedenkingen

