Genetica

Wat betekent dat voor de patiënt,
de ziekteverzekering en de samenleving?

dinsdagvoormiddag

4 juni 2019
Noteer het alvast
in uw agenda!

Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Lakensestraat 146 - Brussel

De kennis van de menselijke genetica ontwikkelt zich razendsnel. Dit is zonder twijfel een hoopvolle ontwikkeling als het leidt tot betere diagnoses en behandelingen van ziekten. Maar de
genetica stelt ons ook voor nieuwe vragen en dilemma’s. Willen we alles weten over onze
genen en onze toekomstige ziekten? Is er een recht op niet weten? Wat met de maatschappe
lijke solidariteit voor wie niet wil weten? In hoeverre mogen overheid en bedrijven toegang
hebben tot onze genetische informatie? En wat met de betaalbaarheid van genetisch onderzoek. Moet de ziekteverzekering dit dragen?
Deze en nog vele andere vragen vormen de thema’s van twee panelgesprekken. Met vooraf
een inleiding van prof. Anne De Paepe (hoogleraar humane en medische genetica en ere-rector
UGent) over de vraag “Waar staan we nu met de genetica?”.

Programma
8.45 u. – 9.30 u.
Onthaal
9.30 u. – 9.45 u.
Start en verwelkoming Micheline Scheys,
				co-voorzitter Socialistische Mutualiteiten
9.45 u. – 10.15 u.
				
				

Waar staan we nu met de genetica?
Prof. Anne De Paepe, hoogleraar humane
en medische genetica en ere-rector UGent

				
				
				

Twee panelgesprekken o.l.v. moderator dr. Ri De Ridder,
voorzitter ngo Dokters van de Wereld
en voormalig directeur-generaal Gezondheidszorg RIZIV

10.15 u. – 11.15 u.
Genetica en de individuele patiënt
				
Prof. Pascal Borry, medische ethiek, KU Leuven
				
Dr. Marian Vanhoeij, oncologische heelkunde, UZ Brussel
				
Nathalie Saen, genetisch counselor, UZA
				
Yamina Krossa, oprichtster VUB Yamina Krossa Fonds en Benetiet,
				borstkanker-ervaringsdeskundige
11.15 u. – 11.30 u.

Pauze

11.30 u. – 12.45 u.
Genetica en de samenleving - de ziekteverzekering
		
		
Prof. Ignaas Devisch, medische filosofie en ethiek, UGent
				
Dr. Marc Van Den Bulcke, diensthoofd Kankercentrum, Sciensano
				
Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform
				
Prof. Tom Balthazar, hoofddocent gezondheidsrecht UGent,
				stafmedewerker Zorgnet-Icuro
12.45 u. – 13.00 u. Afsluiting door Paul Callewaert
				Algemeen secretaris Socialistische Mutualiteiten
				Buffet

