
Tweejaarlijkse conferentie van het
Belgisch Raadgevend Comité  
voor Bio-ethiek

20 april 2023 I Brussel 

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

Ethisch overleg 
in de zorg

Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek organiseert op donderdag 20 april 2023 zijn 

XIIIe (13e) tweejaarlijkse conferentie met als thema “Ethisch overleg in de zorg: van theorie naar 

praktijk”. 

Deze interactieve conferentie gaat door in het “Pacheco”-centrum (Pachecolaan, 13 B-1000 Brussel) 

en richt zich zowel tot het brede publiek als tot de zorgsector. Accreditering voor zowel artsen en 

apothekers-biologen voor ‘ethiek en economie’  is aangevraagd.

Over ethisch overleg in de zorg

Door veranderingen in de samenleving en technische en wetenschappelijke evoluties, worden we 

meer en meer geconfronteerd met moeilijke keuzes die een belangrijke ethische dimensie hebben. 

Deze komen zowel voor in het dagelijks leven als in de diverse domeinen van de gezondheids- en 

welzijnszorg zoals bijvoorbeeld in het kader van voortplanting en fertiliteit, levenseinde, complexe 

medische technieken, genderproblematiek, ouderenzorg, public health. Dagelijks moeten er keuzes 

worden gemaakt. Deze situeren zich op beleidsniveau (macro, meso, micro), op persoonlijk en 

familiaal niveau en ook in de individuele praktijkvoering in alle mogelijke settings.

Tijdens dit congres bieden we u de theorie en de praktische kaders aan om ethisch overleg op een 

kwalitatieve manier aan te pakken.  
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Programma 

(er is tijd voorzien voor vragen)

Voormiddag

9u15 Onthaal door de heer Paul Cosyns, voorzitter

9u30  Yvonne Denier (Professor Health Care Ethics, KUL, Centre for Biomedical Ethics 
and Law) en Céline Baele (Psychologe, onderzoeker Vakgroep Werk, Organisatie en 
Samenleving UGent)

 “Druk op de ketel van de zorg. Ethisch overleg als antwoord op morele stress”

10u15  Pauze

10u45  Emmanuel Hirsch (Emeritus Hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit van  
Parijs-Saclay)

 “Ethisch overleg op regionaal niveau: de ervaring van het ‘Espace Ethique  
de la région Île-de-France’”

11u30 Tom Goffin (Docent gezondheidsrecht aan de UGent, Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg; Voorzitter  
van de Federale Commissie rechten van de patiënt)

 
 “Het recht op ethiek, een noodzakelijk patiëntenrecht?”

12u15 Lunch
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Namiddag : keuze tussen drie ateliers

13u30 tot 14u45 

Atelier 1: Toolkit: een gereedschapskist voor ethisch overleg op de werkvloer

onder de leiding van Geert Froyen (Ethicus, Docent Zingeving, Ethiek en Godsdienst), 
Ilke Beckers (Moraalfilosofe en kwaliteitscoördinator WZC en gespreksbegeleidster 
moreel beraad), Jan Crikemans (filosoof, directeur op rust WZC) en Jean-Michel 
Longneaux (filosoof en ethisch adviseur bij Unessa, hoofdredacteur van het tijdschrift 
Ethica Clinica) 

Atelier 2: Ethisch overleg op organisatieniveau

onder de leiding van Axel Liégeois (hoogleraar zorgethiek aan de KU Leuven 
en ethisch adviseur bij de groep Broeders van Liefde te Gent), Véronique Helin 
(coördinator van het project CEST -clinical ethics support team- van het Universitair 
Ziekenhuis Brugmann), Thérèse Locoge (Juridisch directeur UZ Brugmann en UZ 
Sint-Pieter Brussel) en César Meuris (PhD, hoofd van het Ressort-HERS Centrum voor 
onderzoek en permanente vorming) 

Atelier 3: Beroepsgeheim en multidisciplinair ethisch overleg

onder de leiding van Lucien Nouwynck (Ere procureur generaal, plaatsvervangend 
magistraat bij het Hof van Beroep van Brussel) en Lieven Wostyn (medisch 
coördinator Zorgcentrum na seksueel geweld AZ Delta, Fellow Law and Criminology 
VUB, consulent Centrum voor gerechtelijke geneeskunde UZA en voorzitter provinciale 
raad Orde der artsen West-Vlaanderen)

14u45 Pauze

15u15 Voorstelling van de besprekingen in de verschillende ateliers

16u00 Afsluiting

Met de steun van:


