IXde Tweejaarlijkse Conferentie van het
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

INSCHRIJVEN
• op www.gezondheid.belgie.be/mijngezondheid-iedersgezondheid
• via bijgevoegde antwoordkaart
INSCHRIJVINGSGELD
• € 15,00 per persoon, inclusief lunch, te storten vóór 7 april 2013 op het rekeningnummer
BE22 0013 0033 8247 met vermelding van:
“conferentie– na(a)m(en) deelnemer(s)”
• gratis voor studenten maar vooraf inschrijven
is verplicht
Zelfbestuursstraat 4
1e verdieping
1070 Brussel

SIMULTAANVERTALING FR/NL
ACCREDITATIE VOOR ARTSEN WERD AANGEVRAAGD
Brussels44Center
Kruidtuinlaan - Passage 44
1000 Brussel
TREIN Brussel-Noord
METRO Kruidtuin of Rogier (lijnen 2 of 6)

INFORMATIE
BIJ HET SECRETARIAAT

DE ET HISCHE UIT DAGINGEN
VAN DE VOLKSGEZONDHEID

Station Brussel-Noord

Zelfbestuursstraat 4
1070 Brussel
T (02) 525 09 10 (NL) - 09 11 (FR)
F (02) 525 09 12
E info.bioeth@health.belgium.be
W www.health.belgium.be/bioeth

Brussels44Center
Kruidtuinlaan
Passage 44
1000 Brussel

Metro Rogier M

M
Metro Kruidtuin

Mijn gezondheid,
ieders gezondheid?

IXde Tweejaarlijkse Conferentie van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
09.00

Onthaal

DE ETHISCHE UITDAGINGEN VAN DE VOLKSGEZONDHEID

09.30

Inleiding Paul Devroey, ondervoorzitter
van het Comité

Het begrip gezondheid, gedefinieerd als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal
welzijn” (Handvest van Ottawa), betreft het individu
als persoon, maar ook het individu als lid van een
sociale groep. Het mag dan ook niet verbazen dat het
actiedomein van het concept volksgezondheid wordt
uitgebreid tot een globale beïnvloeding van het gedrag van de mens in zijn omgeving. Dit actiedomein
betreft natuurlijk de preventie van epidemieën, maar
ook de preventie van hart- en vaatziekten, verslavingen, geweld binnen het gezin, seksueel misbruik of
pesten, om maar enkele voorbeelden te noemen.
Vertrekkende van bestaande actuele thema’s zoals de
verplichte vaccinatie en het anti-alcoholismebeleid,
zal het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
ter gelegenheid van zijn tweejaarlijkse conferentie
2013 vragen stellen bij de praktijk en de idee van
de volksgezondheid, uitgaande van de waarden en
normen die erin meespelen. Solidariteit, verantwoordelijkheid, autonomie, gelijkheid, integratie, rechtvaardigheid: welke evolutie hebben deze begrippen
doorgemaakt? Wat zijn de eventuele conflicten?
Het onderwerp is veelomvattend, vermits gezondheid
de laatste decennia een centrale rol is gaan spelen in
onze diverse waardesystemen. Naar goede gewoonte
zal het Comité op een didactische en levendige manier het onderwerp aansnijden, o.m. aan de hand
van enkele dilemma’s. Het publiek zal hierbij kunnen gebruik maken van een interactief stemsysteem.

Dilemma voorgesteld door Yvonne
Denier
13.40-14.00

Dilemma voorgesteld door Yvonne
Denier, professor aan de KU Leuven,
lid van het Comité

“Ethiek van de transplantatie wegens
alcoholische levercirrose” Xavier
Rogiers, professor aan de UGent

14.00-14.20

“Het recht om dom te zijn: het dilemma tussen individuele vrijheid
en collectieve verantwoordelijkheid
in preventie en gezondheidspromotie” Stephan Van den Broucke, professor aan de UCL

“Volksgezondheid: waarover heeft
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“Twee belangrijke ontdekkingen
voor de gezondheidswetenschappen: politieke en sociale implicaties” Pierre Gillet, professor aan de
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“Dood voor de ene, gezondheid
voor de andere, en sociale malaise”
Philippe Steiner, professor aan de
Université Paris Sorbonne
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Besluit Michel Dupuis, voorzitter van
het Comité 2013-2014
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“Mijn gezondheid, ieders gezondheid? De ethische
uitdagingen van de volksgezondheid”
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