
KATHOLIEKE	ZORGPROFESSIONALS	NEDERLAND

Netwerk Katholieke Zorgprofessionals officieel opgericht! 
Tijdens deze dag vertellen we ook alles over het Netwerk voor Katholieke Zorgprofessionals want 
de officiële oprichting is inmiddels een feit! De studiedagen voor zorgprofessionals blijven een 
belangrijke activiteit en er zijn meer plannen. We wisselen hierover graag met u van gedachten. 
Aan het eind van deze dag wordt u ook van harte uitgenodigd om u in te schrijven als lid van dit 
kersverse Netwerk. 

De Persoon in de Actualiteit - 5e landelijke studiedag

Inschrijving & Contact 
Datum: 
20 mei 2017, aanvang 9.30 uur 
Locatie:   
De Schaapskooi  
Emmastraat 3  
Hilversum 
Kosten:    
20 euro, studenten 15 euro 
Aanmelding via:   
katholiekezorgprofessionals.medische-ethiek.nl 
Bij vragen:   
zie “contactformulier” op bovenstaande 
website

De Persoon in de actualiteit - studiedag 20 mei 2017 
Op 20 mei 2017 vindt de 5e landelijke studiedag van de Katholieke Zorgprofessionals Nederland 
plaats. Deze dag duiken we in de actualiteit. Er staan op het moment verschillende onderwerpen 
op de politieke agenda die alles te maken hebben met ons werkterrein de gezondheidszorg. Een 
aantal van deze onderwerpen heeft heel wat discussie opgeroepen. Reden genoeg om samen 
deze onderwerpen te bespreken, te kijken wat de verschillende visies zijn binnen de 
maatschappij en te belichten hoe we hier vanuit Katholiek perspectief naar kijken. Dit zullen we 
doen met behulp van het personalisme en ook de praktische aspecten die bij deze onderwerpen 
komen kijken zullen zeker aan bod komen.  
De onderwerpen waarover we met elkaar zullen spreken zijn:  

• De NIPT: de test die snel en gemakkelijk is; of ligt het toch meer gecompliceerd?  
• Orgaandonatie: donor tenzij?  
• Voltooid leven: wat zijn de visies en waar staan wij in deze discussie?

Programma studiedag  
09:30   Registratie, inloop 
10:00   Eucharistieviering – W. Biemans SJ 
11.00   Koffie 
11.15   Opening – Niki Leenders, dagvoorzitter 
11.20   Inleiding NIPT – Esther Verbeek 
11.45   Inleiding Orgaandonatie – Frans van 

Ittersum 
12.10   Inleiding Voltooid Leven – spreker volgt 
12.30   Lunch 
13.30   Personalisme – Elisa Garcia 
14.30   Interactief programma over NIPT 
15.00   Thee 
15.15   Interactief programma over 

Orgaandonatie en Voltooid Leven 
16.15   Netwerk Katholieke Zorgprofessionals – 

Frans van Ittersum 
16.30   Afsluiting door de dagvoorzitter  

en Borrel


