
KATHOLIEKE	ZORGPROFESSIONALS	NEDERLAND

Studiedag 22 oktober 2016 
De eerstvolgende bijeenkomst van de Katholieke Zorgprofessionals Nederland is op 22 oktober 
aanstaande. De studiedag staat in het thema "World Wide Ethics". Om vaardigheid te krijgen in het 
denken vanuit verschillende perspectieven en zo de katholieke denkwijze bewuster te kunnen 
toepassen en uitleggen, zullen verschillende perspectieven behandeld worden. Hierbij zullen naast 
het katholieke perspectief, ook theorieën als utilisme, deontologie en deugdenethiek aan bod 
komen. Na een inleiding waarin de theorieën besproken worden, zullen deze worden toegepast op 
casuïstiek in discussiegroepen, waarna een plenaire terugkoppeling volgt waarbij we inzicht krijgen 
in de verschillen en valkuilen van de benaderingswijzen. Aan het eind van de dag is er een lezing 
van de Nederlandse Patiënten Vereniging, waarbij onder andere aan bod komt wat zij doen en 
wat katholieke zorgprofessionals daarmee zouden kunnen.   

10:00 Eucharistieviering  
 celebrant: dr. L.J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke  
 Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc 
11:00 Koffie 
11:30 Inleiding “World Wide Ethics” 
 dr. E. Garcia en M. Mijhad - van Voorst tot Voorst 
12:30 Discussiegroepen  
13:00 Lunch 
14:00 Terugkoppeling vanuit de discussiegroepen en discussie 
  o.l.v. dr. E. Garcia en M. Mijhad - van Voorst tot Voorst  
15:00 Lezing over de Nederlandse PatiëntenVereniging 
 drs. Esmée Wiegman - van Meppelen Scheppink,  
 directeur NPV 
16:30 Borrel 

Programma studiedag “World Wide Ethics”
De sprekers

drs. E. Wiegman - van Meppelen Scheppink 
directeur Nederlandse Patiënten Vereniging

dr. E. Garcia 
ethicus, universitair docent medische ethiek

M. Mijhad - van Voorst tot Voorst 
verloskundige en bioethicus

Een netwerk van katholieke zorgprofessionals 
Als katholiek werkzaam in de gezondheidszorg is het een uitdaging om je beroep uit te oefenen in 
overeenstemming met de leer van de kerk. Soms kun je hierbij op onbegrip of tegenstand stuiten 
van collega's of patiënten. In 2014 en 2015 hebben we een drietal bijeenkomsten georganiseerd 
voor R.-K. Werkers in de Gezondheidszorg. De voorbereidingen voor het opzetten van een 
vereniging voor katholieke zorgprofessionals zijn in volle gang. Doel daarvan is verdieping bieden in 
de Rooms-Katholieke leer met betrekking tot medische ethiek en elkaar helpen bij het in de praktijk 
brengen daarvan. Het netwerk krijgt vorm! Ook gaan we door met het organiseren van landelijke 
bijeenkomsten. 

organiseert landelijke studiedag “World Wide Ethics”

Inschrijving & Contact 
Locatie:   De Schaapskooi. Emmastraat 3, Hilversum 
Kosten:   30 euro 
   gereduceerd tarief voor studenten 15 euro 
Aanmelding:  via www.medische-ethiek.nl (kies in de  
   agenda de link naar “World Wide Ethics”) 
Bij vragen:  mail naar rkvereniging@medische-ethiek.nl

http://www.medische-ethiek.nl
mailto:rkvereniging@medische-ethiek.nl

