
 

Vrijdag 9 oktober 2015 

 
 

 

Organisatie 

Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde 

Centrum voor Ethiek en Gezondheid 

Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 

 

Wat is de ethische en filosofische betekenis van e-health?  

Deze vraag staat centraal tijdens het congres De moraal van digitaal, op 9 oktober 2015 

in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Dit congres wordt georganiseerd omdat het 

Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek dit jaar 25 jaar bestaat. Sprekers zijn o.a.: 

arts, filosoof en denker des vaderlands Marli Huijer (Erasmus Universiteit, Haagse 

Hogeschool), techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek (UTwente), hoogleraar 

patiëntgerichte innovatie Jan Kremer (Radboudumc, RV&S) en hoogleraar Ethiek & 

Techniek Jeroen van den Hoven (TU Delft). In de middag zijn er parallelsessies, 

toegespitst op verschillende ethische en filosofische kwesties rond e-health. 

 

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg neemt 

zienderogen toe. E-health is niet meer weg te denken. Apps, elektronische 

patiëntendossiers, zorg op afstand, robottechnologie. De techniek biedt een eindeloze 

reeks spannende innovaties. Die innovaties roepen ethische en filosofische vragen op. 

Niet alleen over autonomie of privacy, maar ook over rechtvaardigheid, 

verantwoordelijkheid, macht en identiteit. 

 

Inschrijven kan van via www.filosofieengeneeskunde.nl/congres 

 

 

http://www.filosofieengeneeskunde.nl/congres


Details 

Wanneer: vrijdag 9 oktober 2015, 9.30 – 16.30 uur 

Waar: Catharina Ziekenhuis te Eindhoven 

Voor wie: verpleegkundigen, artsen, patiënten, onderzoekers, docenten, managers 

Kosten: 80 euro incl. lunch 

Website:  www.filosofieengeneeskunde.nl/congres 

Contact: info@filosofieengeneeskunde.nl 
 

Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen,medisch specialisten,  specialisten ouderengeneeskunde, artsen 

voor verstandelijk gehandicapte, sociaal geneeskundigen. 

 

 

Programma (onder voorbehoud) 

9.30 Ontvangst  

10.00 Welkom 
 

 

10.15 E-health en de toekomst van de gezondheidszorg Jan Kremer (RadboudUMC, RV&S) 
 

10.45 Veranderende ziekte-ervaringen en verschuivende 

verantwoordelijkheden. Een techniekfilosofische reflectie 

op e-health 
 

Peter-Paul Verbeek (Universiteit 

Twente) 

11.15 Pauze  

11.45 Health apps: subtiele disciplinering of nieuwe ‘zorg voor 

zichzelf’? 

Marli Huijer  

(Erasmus Universiteit, Denker des 

vaderlands) 
 

12.15 E-health en ethiek – een internationaal perspectief Jeroen van den Hoven (TU Delft) 

12.45 lunchpauze  

13.45 Ronde 1 workshops*  

14.45 Theepauze  

15.15 Ronde 2 Workshops*  

16.15 Plenaire afsluiting met beschouwing  

16.30 Einde  

 

*
U kunt bij inschrijving kiezen uit 2 van de volgende workshops: 

 

1) Het implementeren van e-health toepassingen – een ethische blik op Hartvolgers 

(georganiseerd door het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek) 

2) De privacy-vriendelijke camera voor de zorg die mensen toch niet wilden  

(georganiseerd door de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde) 

3) Ethische aspecten van ‘persuasive technology’ in de gezondheidszorg  

(georganiseerd door het Thijmgenootschap) 

4) Ethiek en consumenten-ehealth  

(georganiseerd door het Centrum voor Ethiek en Gezondheid) 

5) E-health applicaties en patiëntenbetrokkenheid  

(georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek) 
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