UITNODIGING
STUDIENAMIDDAG

DE MEDISCHE DEONTOLOGIE
VANDAAG
Vrijdag 29 november 2019 - 14.00 uur
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De nationale raad van de Orde der artsen heeft het
genoegen u uit te nodigen op een studienamiddag over
de Gecommentarieerde Code van medische
deontologie.
Wanneer ?
Vrijdag 29 november 2019 van 14.00 tot 17.00 uur
Waar ?
KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL
Ingang : Hobbemastraat 8
1000 Brussel
Metro: Merode/Schuman
MIVB: Lijnen 21 - 28 - 61 - 63 - 79

Gratis inschrijving
Via de link:
https://www.ordomedic.be/nl/inschrijving-symposium-eid

Gelieve telkens per deelnemer één online
inschrijvingsformulier in te vullen.
De uiterste datum van inschrijving is 20 november 2019.
Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van de
Gecommentarieerde Code van medische deontologie.
Accreditering in de rubriek Ethiek en Economie is
aangevraagd.
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Programma
13.30 u

Onthaal met koffie

14.00 u
		
		
		

Verwelkoming
Waarom een Code in een reeds zo gereglementeerde wereld?
Benoit DEJEMEPPE, voorzitter van de nationale raad
van de Orde der artsen

14.20 u
		
		

Professionaliteit : Een goede beroepsbeoefenaar, wat betekent dit?
Professor dr. Michel DENEYER, ondervoorzitter van de
nationale raad

14.40 u
		
		
		

Verantwoordelijkheid : sociale, professionele en morele 		
verantwoordelijkheid – te veel voor één persoon ?
Paul MARTENS, emeritus-voorzitter van het 			
Grondwettelijk Hof - ereprofessor ULB en ULiège

15.00 u
		

Integriteit : Het wederzijdse vertrouwen tussen patiënt en arts
Professor dr. Paul DE KNOP (VUB)

15.20 u

Pauze

15.50 u
		

De deontologie en de wet
Mevrouw Coralie HERIJGERS (UAntwerpen) 		

16.10 u
		

Respect : De mens en de medische technologie
Professor dr. Jean-Noël MISSA (ULB)

16.30 u
		
		

Besluit
Professor dr. Jean-Jacques ROMBOUTS, 			
ondervoorzitter van de nationale raad

16.50 u

Vragen en antwoorden
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De nationale raad van de Orde der artsen
de Jamblinne de Meuxplein 34-35
1030 Brussel
Tel. 02 743 04 00
E-mail: info@ordomedic.be
www.ordomedic.be
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