
 

 

   

MINOR 
ETHIEK IN DE INNOVATIEVE 

GEZONDHEIDSZORG 

ETHIEK EN RECHT IN DE 

GEZONDHEIDSZORG 

 

 

Dit vonden zij van de minor: 

• Wil je meer weten over AKTUELE THEMA’S in de gezondheidszorg zoals: technische ontwikkelingen:      
e-health en spreekkamer van de toekomst en de ethische aspecten daarbij, orgaandonatie, levenseinde 

• Vind je projecten over ethiek en technische innovaties uitdagend  

• Ben je niet bang voor  ‘OUT of the BOX’  denken  en leren ARGUMENTEREN…………. 

• Vind je ETHIEK niet SAAI, maar een  INSPIRATIE………………….. 

• Wil je als dokter onderbouwd kunnen discussiëren over de GRENZEN in de INNOVATIEVE 

gezondheidszorg……..… 

• Vind je laagdrempelig contact met de LEUKSTE DOCENTEN van de faculteit belangrijk………… 

• Zoek je CONTACTEN MET STUDENTEN van andere faculteiten…………. 

• Zoek je GEZELLIGHEID EN DIEPGANG in discussies…………………… 

• Wil je OEFENEN IN SCHRIJVEN voor je Bacheloressay…………………. 

•

KIES DAN VOOR DE MINOR ETHIEK 
 

 
Discussies waren super, die 

vergeet ik mijn hele leven niet meer! 
 

De coördinerende docenten waren 
erg toegankelijk en enthousiast. 

 
Leuke afwisseling tussen theorie en 

praktijk. 
 

Echte experts die kwamen vertellen 
over hun ervaringen, en ook echte 

patiënten, heel bijzonder. 
 

Goed voor algemene ontwikkeling, de 
wereld is niet zwart-wit. 

 
Deze minor daagt je op meerdere 

gebieden uit! 
 

Best veel opdrachten, en veel 
verplichte lessen, maar dan 

krijg je ook wat! 
 

Al snel ontstaat een groepsproces; is 
stimulerend, veel interactie. 

 

 

http://www.happynews.nl/2009/01/15/erasmus-mc-op-groene-stroom/


   

INHOUDELIJKE THEMA’S: 
ETHISCHE, én JURIDISCHE én historische aspecten van (onder andere): 

  

 
 

 
 

 

• MEDISCHE TECHNOLOGIE:  willen we alles wat kan? 
Technologie, innovatie in de zorg en ethisch 
verantwoorde keuzes en handelen 

• GENMODIFICATIE:  ethische grenzen? 

• Beslissingen over LEVEN EN DOOD  bij volwassenen  
én  bij  kinderen. 

• ORGAANDONATIE na overlijden én bij leven. 

• Keuzen in de zorg: RECHTVAARDIGHEID en 
solidariteit. 

• Human enhancement: zijn er grenzen aan ‘de 
MAAKBAARHEID VAN DE MENS’? 

 

 

Docenten: 
 

Prof Maartje Schermer 
Prof Suzanne vd Vathorst 

Dr Ineke Bolt 
Dr Eline Bunnik 

Dr Hafez Ismaili M’Hamdi 
Mr Hannie Aartsen  

 
en gastdocenten 

 
 
 
 
 

Coördinator : 
 

Hannie Aartsen   
 j.aartsen@erasmusmc.nl 

 
 

 

 
 

Bezoekadres: 
 

Afdeling Medische ethiek en filosofie 
gebouw Na, 24.18 

Wytemaweg 80 
3015 CN  Rotterdam 
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