GESCHIEDENIS EN ACTIVITEITEN KATHOLIEKE STICHTING MEDISCHE ETHIEK
De Katholieke Stichting Medische Ethiek werd opgericht in 1993 als Stichting Medische Ethiek. Bij de
oprichting voorzagen de oprichters van de KSME dat de Nederlandse universitaire ethische instituten
in toenemende mate verzaakten het Rooms-katholiek standpunt in de maatschappelijke discussies ten
gehore te brengen: de invloed van de bisschoppen op de van oudsher katholieke universiteiten was te
gering om hierin verandering te brengen; de nieuwe seminaries te klein om een grote rol in het
publieke domein af te dwingen. Katholieke artsenorganisaties waren zieltogend en werden in de
daaropvolgende jaren als zodanig opgeheven. De oprichters van de KSME stond voor ogen deze
lacune via een stichting in te vullen. Het was en is allereerst in het belang van Rooms-katholieke
gelovigen dat hun visie ook in het publieke debat blijvend wordt gehoord; daarnaast is het publieke
debat zelf gediend met volledigheid en zijn dus ook de Rooms-katholieke argumenten voor een
volledige discussie van belang. Door op meerdere manieren deel te nemen aan de medisch-ethische
discussies in Nederland probeert KSME sindsdien dienstbaar te zijn aan de maatschappij. In 2014 is
de naam van de stichting gewijzigd in Katholieke Stichting Medische Ethiek.
Om dit doel te verwezenlijken heeft KSME sinds de oprichting in 1993 meerdere cursussen en
symposia georganiseerd en zijn er naar aanleiding van deze symposia een tiental boeken uitgegeven.
 1994 Wat is menswaardige gezondheidszorg ?
 1995 Gewetensvolle gezondheidszorg
 1996 Medewerking verantwoord ?
 1996 Doodscultuur in ontwikkeling ?
 1997 Het embryo. Iets of iemand ?
 1997 Psychiatrie, ethiek en christelijke spiritualiteit
 2000 Hoe komt het dat ethici verschillend denken ?
 2001 Emotie en ethiek
 2002 Economisering en vertechnisering van de gezondheidszorg
 2003 De eisende patiënt: zal de klant koning zijn ? (Tijdschriftnummer Pro Vita Humana)
 2004 Genetica en genetische manipulatie (Tijdschriftnummer Communio)
 2007 Kwaliteit van leven in christelijk perspectief
Verder werd het Handvest voor de Werkers in de Gezondheidszorg, in het Italiaans uitgegeven door
de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg, in 1995 in het Nederlands vertaald. In
2010 werd het Handboek Katholieke Medische Ethiek uitgegeven. In 2014 verscheen de aangepaste
Engelse vertaling “Manual of Catholic Medical Ethics”.
In 2014 en 2015 zijn vanuit de KSME studiedagen georganiseerd die uiteindelijk tot de oprichting van
een Rooms-katholieke vereniging van Werkers in de Gezondheidszorg zou moeten leiden.
 17 mei 2014: Is de biologische natuur van de mens vogelvrij ?
 21 februari 2015: Principes en dilemma's
 10 oktober 2015: Burgerlijke wet en morele wet
Sinds 2002 beschikt de KSME over een eigen website (www.medische-ethiek.nl). Deze website
wordt bezocht door 39 000 tot 56 000 bezoekers per jaar. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor een

gratis elektronische nieuwsbrief (e-Letter). Zij worden dan gemiddeld 6 keer per jaar geïnformeerd
over actuele ontwikkelingen op het gebied van de medische ethiek (publicaties van de Katholieke
Stichting Medische Ethiek, symposia, publicaties (boeken en artikelen) van derden).
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