
SYMPOSIUM
›  ARTSEN ZIJN (NET ALS) MENSEN,
   OOK IN CRISISTIJDEN

De Voorzitter, Prof.Dr. An SERMON, de magistraten-
assessor en de leden van de Provinciale Raad van 
de Orde der Artsen van Vlaams-Brabant en Brussel 
hebben de eer u uit te nodigen tot het symposium op 
zaterdag 4 december a.s. van 9u00 tot 13u00 in de 
Square Brussels, Kunstbergstraat te 1000 Brussel

Accreditering – ethiek en economie aangevraagd
 Antwoord a.u.b. vóór 10 november 2021 
via mail: hilde.somers@ordomedic.be

>

Het afgelopen anderhalf jaar is voor alle artsen bij-
zonder zwaar geweest. De Orde der Artsen wil artsen 
erkenning geven en vooral danken voor hun inzet.

Tijdens dit symposium willen we deels terugblikken:
Wat heeft de covid-crisis ons geleerd over het functioneren 
van artsen in crisistoestanden? Hoe zijn ze met de verschil-
lende vormen van morele stress omgegaan?
Maar ook:
Hoe gaat het nu met de artsen?
En tenslotte:
Wat kunnen we uit deze periode leren voor de toekomst?

PROGRAMMA

08.45 - 09.00  Onthaal

09.00 - 09.10  Verwelkoming
 Prof. Dr. An SERMON, voorzitter

09.10 - 09.20  Inleiding 
 Dr. An HAEKENS

09.20 - 10.00  Artsen in covid tijden: wat zeggen de cijfers 
 over hun mentaal welzijn?
 Prof. Dr. Kris VANHAECHT, coördinator patiënt-
 veiligheid en kwaliteit, Leuvens Instituut voor 
 Gezondheidsbeleid

10.00 - 10.40 Panelgesprek over de impact van COVID-19.  
 Met Prof. Dr. Geert MEYFROIDT (intensivist)
 Dr. Marc HUYLEBROECK (CRA)
 Dr. Martine HUYBRECHTS (huisarts)
 Dr. Sofie MINGNEAU (ASO algemene heelkunde)
 Dr. Sebastian PETERS (orthopedist)
 onder leiding van Dr. Rob VAN BUGGENHOUT

10.40 - 11.10 Pauze

11.10 - 11.45 Druk op de ketel van de zorg. Hoe omgaan met 
 morele stress in tijden van COVID-19. 
 Prof. Dr. Yvonne DENIER, stafmedewerker ethische 
 thema’s bij Zorgnet-Icuro en professor gezondheids-
 ethiek aan de K.U. Leuven, Centrum voor Biomedische 
 Ethiek & Recht

11.45 - 12.15 Boodschap van de Provinciale Raad Vlaams-Brabant 
 & Brussel aan de artsen.
 Prof. Dr. An SERMON, voorzitter van de Provinciale 
 Raad Vlaams-Brabant & Brussel

12.15 - 12.45 Ode aan de artsen: Waarom kan onze samenleving 
 niet bestaan zonder ‘genezers’ in alle soorten, de 
 ‘minzamen’ omdat ze de medemens helpen met de 
 delicate kwesties als ziekte, schuld en schaamte,   
 zelfs het kwaad en het noodlot .....
 Koen PEETERS, schrijver en dichter


