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zonder grenzen ?
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Ik ben mantelzorger: hoe sta ik mijn naaste bij
zonder zijn/haar autonomie en waardigheid in het
gedrang te brengen? Welke eisen mag ik stellen?
Hoe stel ik mij op tegenover het verzorgend
personeel wanneer ik het niet eens ben met de
therapeutische aanpak?
Ik ben professioneel zorgverlener: hoe reageer ik op
de weigering van zorg door een patiënt of door één
van zijn/haar verwanten? Wat doe ik wanneer de
therapeutische aanpak van mijn hiërarchie, of een
vraag van een patiënt of één van zijn/haar
verwanten, mij voor een moreel dilemma plaatst?
Ik leid een verzorgingsteam en krijg te maken met
waardenconflicten rond bepaalde medische
beslissingen. Hoe voorkom ik ze? Hoe los ik ze op?
Hoe ga ik om met de moral distress van mijn
verzorgingsteam? Hoe verzoen ik medische
efficiëntie met menswaardige zorg en logistieke en
financiële beperkingen?
Het Comité nodigt de deelnemers uit om na te
denken over deze en andere vragen rond de relatie
‘zorgverlener – verzorgde’. Met dit onderwerp – de
grenzen van het engagement van de zorgverlener –
vervult het Comité bij uitstek één van zijn
hoofdopdrachten, namelijk het informeren van het
publiek, ditmaal over één van de meest complexe
thema’s binnen het domein van de zorg: de dialoog
tussen alle bij de zorg betrokken partijen, met
respect voor ieders rechten, plichten en ethische
waarden.
Deze tweejaarlijkse conferentie biedt meteen ook
de gelegenheid om het 20-jarig bestaan van het
Raadgevend Comité te vieren.

Programma
Ontvangst (vanaf 8:30)

Moral distress

9:00 Verwelkoming van de overheden
en inleidende toespraak
Paul COSYNS, Voorzitter van het
Comité

12:10 Moral Distress of Health
Professionals : what it is and why
it matters
Dr. Joan MCCARTHY, coordinator MSc
End-of-Life Healthcare Ethics, School
of Nursing and Midwifery, University
College CORK, IERLAND

9:10 De opleiding tot zorgverlener :
een engagement, een confrontatie
Charles-Edouard NOTREDAME,
Doctorandus in de psychiatrie,
CHRU DE LILLE, F RANKRIJK

Zorg verlenen: autonomie, competentie,
vaardigheden
Betrokkenheid van de mantelzorgers

Thema’s besproken door bachelorstudenten in de paramedische richtingen
9:40 ERASMUSHOGESCHOOL, BRUSSEL
10:00 HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER,
BRUSSEL
10:20 Discussie met het publiek

Pauze (10:40)
11:10 ARTEVELDEHOGESCHOOL, GENT
11:30 HAUTE ECOLE LOUVAIN EN HAINAUT,
Afdeling GILLY

Ervaringen binnen de Commissies voor
medische ethiek
12:40 Commissie voor medische ethiek
van de KU LEUVEN
Chris AUBRY, verpleegkundige en
master in de verplegingswetenschappen
Patrice VANDERTAELEN, verpleegkundige
en master in de criminologie
13:00 Commissie voor medische ethiek van
de IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID, BRUSSEL
Bernard HANSON, specialist in interne
geneeskunde
13:20 Discussie met het publiek
13:40 Slotwoord
Marie-Geneviève PINSART,
Ondervoorzitster van het Comité
Verjaardagslunch 20 jaar Comité

11:50 Discussie met het publiek

Zorg verlenen : een engagement zonder grenzen ?

