Lezing

donderdag 22 november 2012

nieuwe vormen
van orgaandonatie
uitdagingen voor deze tijd

Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden
tel.: 011- 69 91 11, fax: 011- 69 91 10
www.sint-trudo.be, info@sint-trudo.be

De directie en het ethisch comité van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
nodigen u vriendelijk uit voor de lezing van prof. dr. Paul Schotsmans over

Het kan dan ook niet verbazen dat er nieuwe vormen van orgaandonatie ontstaan. Zijn de bestaande
‘hersendood criteria’ nog steeds bruikbaar en kunnen ze niet uitgebreid worden? Of is hersendood nog
steeds een ethisch probleem? Waarom ook niet donoren nemen die overlijden na een hartstilstand?
En zijn wij niet allen potentiële orgaandonoren? Waarom niet de organen van varkens gebruiken (na
ze eerst genetisch te hebben behandeld)? En uiteraard: lost stamceltherapie niet in één klap al deze
problemen op? Het is de bedoeling om de ethische uitdagingen van deze nieuwe vormen van donatie
te onderzoeken en in kritische dialoog te brengen.

Nieuwe vormen van orgaandonatie
Deze lezing vindt plaats op donderdag 22 november 2012 om 19.30 uur
in het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo (Diestersteenweg 100, 3800 Sint-Truiden).

Prof. dr. Paul Schotsmans is gewoon hoogleraar medische ethiek aan de Faculteit Geneeskunde van de
KU Leuven. Hij was departementsvoorzitter Maatschappelijke Gezondheidszorg (1997-2005) en vicedecaan van de Faculteit Geneeskunde (2005-2011).

Gratis parking • Accreditering werd aangevraagd

Hij is zowel nationaal als internationaal actief in het domein van de medische ethiek. Zijn interessedomein
is bovenal de toepassing van het personalisme op de medische ethiek, alsook het fundamenteel
onderzoek van waarden en waardensystemen.

Uitdagingen voor deze tijd

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór maandag 12 november 2012 via bijgevoegde antwoordkaart
of via een mailtje naar directiesecretariaat@rzst.be.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hilde Janssen (tel. 011 69 90 15).

uitnodiging

We beschikken over een schitterende techniek van orgaanwegneming en -transplantatie … We kunnen
duizenden mensenlevens redden en een nieuw kwaliteitsvol leven doen ontstaan … Maar … er zijn te
weinig organen. Dit is dan ook niet alleen een medisch maar tegelijk ook ethisch urgent probleem.

