Nieuws

Actueel
> lees meer

Ouderen moeten eerder nadenken over reanimatie
23 januari 201923 januari 2019
Mensen moeten eerder nadenken over de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Die oproep doen artsen,
ouderenbond en de Patiëntenfederatie.

Hoorzitting in Tweede Kamer: ondergrens dalende vaccinatiegraad nodig
21 januari 201923 januari 2019
Universitair hoofddocent rechtsﬁlosoﬁe Roland Pierik vindt dat de overheid een ondergrens moet bepalen voor
de minimaal gewenste vaccinatiegraad en dat de overheid ook moet vastleggen hoe er moet worden gehandeld
als die ondergrens is bereikt.

KNMG verlaat World Medical Association na 71 jaar lidmaatschap
16 januari 201917 januari 2019

Paus Franciscus pleit opnieuw voor afschaﬃng doodstraf
17 december 201822 december 2018
Gezondheidsraad over vaststellen van dood bij orgaandonatie na euthanasie
12 december 201816 december 2018
Paus wijdt katholieke artsen toe aan het Heilig Hart van Jezus
9 december 201810 december 2018

Dossiers
> lees meer

Responsum op een vraag over de legitimiteit van hysterectomie in
sommige gevallen
10 december 201812 januari 2019
De Congregatie voor de Geloofsleer beantwoordt een vraag over het verwijderen van de baarmoeder.

COMECE over 70ste verjaardag Universele verklaring rechten van de mens
10 december 201815 december 2018
Mgr. Theodorus C.M. Hoogenboom, President of the COMECE Legal Aﬀairs Commission, herdenkt de 70ste
verjaardag van de Universal Declaration of Human Rights en legt het belang van deze verklaring voor de
mensheid uit.

Wees blij met elke daling van het aantal euthanasiegevallen
30 november 201815 december 2018
‘Nieuw debat nodig over abortusgrens’
27 november 20185 december 2018
‘Voltooid leven’: Wie zelfbeschikking claimt, roept betutteling over zich af
23 november 20185 december 2018
Beperken van antimicrobiële resistentie
17 november 201815 januari 2019

Paus Franciscus
> lees meer

Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven
8 januari 20199 januari 2019
In zijn boodschap voor Wereldziekendag roept Paus Franciscus gezondheidszorginstellingen en werkers in de
gezondheidszorg op genereus te zijn, vriendschap en solidariteit te betrachten en niet zomaar een
bedrijfsmatige aanpak te hebben.

Abortus en euthanasie zijn ernstig kwaad tegen het Leven
6 januari 201915 januari 2019
Paus Franciscus feliciteert de Pauselijke Academie van het Leven met het 25-jarig bestaan en bespreekt de
taken van de academie in deze tijd.

Doodstraf is tegen de waardigheid van het leven dat heilig is
17 december 201822 december 2018
Drugsgebruik schadelijk voor mens en maatschappij
1 december 201815 december 2018
Integrale, menselijke ecologie – Holistisch mensbeeld
25 juni 201815 december 2018
Kinderen ontvangen zoals ze van God komen
16 juni 201815 oktober 2018

Agenda

> lees meer

24 januari 2019: FIAMC Young doctors Panama
Internationale bijeenkomst van jonge artsen tijdens de WJD in Panama georganiseerd door FIAMC.

16 februari 2019: Wordt andere mensen met een nieuwe visie
Jubileumsymposium Bioﬁdes met o.a. Bernard Ars, mgr. Everhard de Jong en Emanuel Rutten.

25-27 februari 2019: Algemene vergadering Pauselijke Academie voor het Leven

19-22 maart 2019: Suﬀering, Death and Palliative Care

6 april 2019: Genetische manipulatie en menselijke waardigheid

13 april 2019: Voorjaarsbijeenkomst CMF

