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Opdrachten PEC 

• Aan het PEC werden ctr. het KB d.d. 12 augustus 
1994 volgende taken toegewezen:

– Een begeleidende en raadgevende functie m.b.t. de 
ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.

– Een ondersteunende functie bij beslissingen over 
individuele gevallen inzake ethiek.

– Een adviserende functie m.b.t. het opstarten van 
klinische studies in het STZH.
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Indienen van een verzoek

• Elk personeelslid en arts kan een verzoek 
indienen m.b.t.:
– Adviesvragen 
– Casusbespreking 
– Visiebepaling
– Ethische vragen 

• Indienen:
– schriftelijk, cfr. de afspraken voor klinische Studies 
– mondeling bij een van de leden van het PEC 

ingeval van ethische vragen, behandeling kan 
indien gewenst anoniem…
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Werking PEC

• Vergadering:
– 4 x/jaar
– slechts geldig indien minsten 7 leden waarvan 4 

geneesheren aanwezig zijn
– Deskundigen kunnen uitgenodigd worden om 

Klin.Studie, casus, ethische vraag toe te lichten
– Adviezen zijn vertrouwelijk, doch niet bindend
– Adviezen zijn inhoud van het vergaderverslag, dat enkel 

beschikbaar gesteld mag worden aan de leden van het 
PEC  

• een extract wordt overgemaakt aan de vraagsteller, een overzicht van de klin.studies 
wordt overgemaakt aan de hoofdgeneesheer.
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– Adviezen zijn inhoud van het jaarverslag voor Belgisch 
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (FOD)

– Leden betrokken bij de uitvoering van een klinische trial 
kunnen niet deelnemen aan de stemming

• Voor dringende adviezen kan er:
– Een Ad Hoc vergadering samengeroepen worden
– Een bevraging van de leden van het PEC gebeuren per 

email
– Deze casussen worden steeds toegelicht aan het voltallig 

PEC op de volgende vergadering 

17-9-2014 6



Thema’s 2009-2014

• PEC in St Trudo (Agora)

• Ethische vragen:
– Lezingen:

• Waardig sterven met een glas champagne, 
Kurt Vandendoorn(Agora)

• Omgaan met geboorte en dood in de grote 
wereldreligies: ethische opvatting en rituele 
praktijken, prof. dr. Bert Broeckaert 

• Nieuwe vormen van orgaandonatie, 
Uitdagingen voor deze tijd, prof. Paul Schotsmans 

•
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Thema’s 2009-2014
• Thema-, en casusbesprekingen

– Ouderenmis(be)handeling
• Visietekst

– Respect voor- en hoe omgaan met  
keuzevrijheid van patiënt

• Jehova’s getuigen 

– Aandacht voor Communicatie 
transmuraal 

– Vrijheidsbeperkende maatregelen 
– DNR
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Thema’s 2009-2014

• Ad Hoc acute adviesvragen 
– Zwangerschapsonderbreking
– Levensbeëindiging ~ therapeutische 

hardnekkigheid
– Gedragscode en beroepsgeheim
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