Avondsymposium – Donderdag 21/11/19
Aanmelden vanaf 19:15 h

Beste collega’s
Graag nodigen wij jullie uit op ons avondsymposium:

HOEZO …ETHIEK?!
ETHIEK definiëren is geen makkelijke opgave. Ethiek kreeg namelijk door de eeuwen heen veel verschillen
betekenissen. Het woord Ethiek is afgeleid van het Griekse woord Ethos. Het woord moraal komt van het Romeinse
woord 'mos'. Ethiek en moraal betekenen in oorsprong hetzelfde.
ETHIEK is een veel omvattend woord in de medische sector. Het is een wetenschap waarbij geprobeerd wordt om
bepaalde handelingen als goed of fout te kwalificeren. Als we ons dan toelichten op het woord “ethische kwestie”
krijgen we te maken met probleemstellingen die zich voornamelijk in de medische sfeer afspelen. Elk ziekenhuis
heeft hiervoor een ethische commissie die aangewezen is om bepaalde vragen te beantwoorden.
Loopt u regelmatig tegen situaties aan die uw ethische wenkbrauwen doen fronsen, een gevoel van onbehagen
oproepen? Of je nu dialyseverpleegkundige, leidinggevende, arts of bestuurder bent, iedere dag maak je keuzes …
Een ethisch dilemma is dan ook soms een probleem waar je met meerdere mensen niet uit kan komen.
Hoe ga je als verpleegkundige om met ethische dilemma’s? We weten dat ethische dilemma’s niet één twee drie zijn
op te lossen. Het gaat over waarden en normen en iedereen kan een probleem anders zien en anders omschrijven.
Met dit symposium willen we het thema ethiek naar voor brengen en gaan we proberen met onze leden een aantal
ethische kwesties te bespreken, uit te werken en trachten tot een resultaat te komen.
We starten de avond met Dr. De Moor, nefroloog van het Jessa Ziekhuis, Hasselt. Hij zal “het leven zoals het is … op
de dialyse” voorstellen op zijn manier en de plaats van de ethiek in de nefrologie invullen met misschien wel een
aantal ethische vraagstukken.
Nadien gaan we het thema ETHIEK scherp stellen vanuit verschillende invalshoeken met een “workshop rond
ETHIEK” waarbij al de deelnemers door verschillende moderatoren worden bij gestaan. In kleine groepjes krijgen we
een waaier aan ethische dillema’s die we bespreken en terugkoppelen naar de moderator.
Vanuit haar ervaring als dialyse verpleegkundige in het UZ Antwerpen, met een hart voor de patiënt, zal Jitske
Verwimp haar eindwerk dat kadert in het thema van deze boeiende avond kort voorstellen. Jitske, tevens referentie
verpleegkundige pijn en palliatieve zorg, zal kort toelichten hoe te groeien in kwaliteit van aangeboden zorg aan
chronische nierpatiënten, ook betreffende ‘end of life’.
We sluiten af met een missie door moderator Marijke Colla, hoofdverpleegkundige dialyse, Jessa Ziekenhuis.
Belangrijk : Het symposium gaat door op een nieuwe locatie: FACULTY CLUB, Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven
Website: www.facultyclub.be.
In bijlage het grondplan.
Parking code 2282

Wij hopen op jullie talrijke aanwezigheid!
Namens het ORPADT bestuur,
Vera Kovačić

1

