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Inschrijving
Inschrijving voor het symposium is gratis.
Het diner zal royaal worden gesponsord, waardoor uw 
bijdrage beperkt kan blijven tot de feestelijke lustrumprijs van 
10 Euro. Wilt U dit bedrag vooraf overmaken op gironummer 
2934868 t.n.v. het Nederlands Artsenverbond te Urk, onder 
vermelding van 'Lustrumdiner'.

S.v.p. de antwoordstrook voor 15 november 2002 opsturen 
naar het secretariaat 

NAV
Steenbank 12
8321 DC  Urk

of faxen naar 0527 - 688428
of via e-mail: secretariaat@artsenverbond.nl

Locatie

Catharina-ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ  Eindhoven
tel:040 - 2399111
fax:040 - 2455035

Informatie:

Secretariaat NAV
tel.		0527 - 688429
fax:	0527 - 688428

Internet: www.artsenverbond.nl
e-mail: secretariaat@artsenverbond.nl

Openbaar vervoer:
Aan de achterzijde van het Station Eindhoven vertrekken een 
aantal bussen naar het Catharina-ziekenhuis.
Lijn 1	 Achtse Barier
Lijn 2	 Blixembosch oost
Lijn 3	 Blixembosch west
Lijn 5	 Nuenen oost
Lijn 141	 Tilburg
Lijn 142	 Tilburg
Lijn 156	 's-Hertogenbosch

Eigen vervoer:
Vanuit Tilburg (A58):
U volgt de A58 richting Eindhoven Centrum / Helmond. U komt 
dan op de Kennedylaan. Hier staat het Catharina-ziekenhuis 
aangegeven. U neemt de afslag Churchillaan. Op het viaduct 
gaat U rechtsaf. Bij het 2e verkeerslicht gaat U linksaf. U ziet 
het Catharina-ziekenhuis aan uw rechterzijde liggen.

Vanuit Den Bosch (A2):
U volgt de A58 richting Eindhoven Centrum / Helmond. U komt 
dan op de Kennedylaan.
Hier staat het Catharina-ziekenhuis aangegeven. U neemt de 
afslag Churchillaan. Op het viaduct gaat U rechtsaf. Bij het 2e 
verkeerslicht gaat U linksaf. U ziet het Catharina-ziekenhuis 
aan uw rechterzijde liggen.

Vanuit het zuiden;
Venlo (A67), Maastricht (A2):
Bij knooppunt Leenderheide volgt U richting Tongelre, 
Centrum. Daarna volgt u de borden 'Ziekenhuizen' en tot slot 
'Catharina'.

  
Parkeren:

U kunt gebruik maken van parkeervak P1
Bij vertrek ontvangt u een gratis uitrijkaart.

UITNODIGINGROUTEBESCHRIJVINGALGEMENE INFORMATIE



Het Nederlands Artsenverbond bestaat 30 jaar. Dit zesde 
lustrum willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een 
jubileum is immers een mooi moment voor reflectie, niet 
alleen over het heden, maar vooral vanuit het verleden gericht 
op de toekomst. Wij roeien immers nog steeds “Tegen de 
stroom in”, zoals de titel luidde van de toespraak van 
professor dr. G.A. Lindeboom tijdens ons tweede lustrum in 
1982. De stroom is zelfs over-weldigender geworden dan in 
die tijd. Onze normen en waarden met betrekking tot dodend 
handelen zetten ons ertoe te blijven roeien. 

Een jubileumcongres biedt de mogelijkheid om nieuwe 
inspiratie op te doen om niet mee af te glijden langs het 
hellend vlak van de normalisering. Vele collegae hebben onder 
invloed hiervan de grenzen verlegd en verruimd. Natuurlijk 
hebben zij een probleem met de uitvoering van dodend 
handelen. Het is niet gemakkelijk. Het wordt nog steeds een 
‘niet normale’ medische handeling genoemd. Maar de wijze 
van praten, schrijven en denken verraadt anders.
 
Het standpunt van het Nederlands Artsenverbond t.a.v. zaken 
rond leven en dood is de laatste jaren steeds weer uitgedragen 
in binnen- en buitenland. Wat voor invloed heeft dat 
gedachtegoed nu op ons functioneren in de praktijk? We 
spannen ons in voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg, 
maar dat doen vele anderen ook. Wat is de invloed nu op onze 
basale houding en attitude? Daarover willen wij nadenken in 
een tijd dat een term als roeping voor vele collegae heeft 
afgedaan. Een tijd waarin het vaak meer lijkt te gaan over 
arbeidsvoorwaarden en meer vrije tijd dan over de zorg voor 
hulpvragenden. Het toverwoord is “professioneel’ als 
voorvoegsel bij houding, instelling en hulpverlening. Is er nog 
wel plaats voor begrippen als roeping, naastenliefde, echte 
persoonlijke zorg? Met degenen die gevraagd zijn om een 
voordracht of een workshop te houden willen wij u uitnodigen 
om daarover te praten en na te denken.

Een lustrum heeft daarnaast ook iets feestelijks. Mogelijk 
heeft dit voor velen iets ambivalents. Als vereniging zien wij 
liever, dat de stroom zich omdraait, dat dodend handelen 
wordt uitgebannen, zodat wij in de medische wereld in 

Nederland allen weer dezelfde kant op gaan. De dag wordt 
afgesloten met een diner. Gezien de culinaire kwaliteiten van 
de kok van het ziekenhuis is dit voor u allen een aanrader! 
Wij hopen u in groten getale te ontmoeten.

Namens het bestuur van de vereniging,

P.C. Hildering, voorzitter.

PARALLELSESSIES

INLEIDING PROGRAMMA

Parallelsessie 1
Individuele verantwoordelijkheid tussen geweten en 
consensus
Dr. W. Dekkers, arts-filosoof
Afd. Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde, 
KUN Nijmegen

Parallelsessie 2
Kiezen met zorg
D. Lok, Pro-life Zorgverzekeringen Amersfoort

Parallelsessie 3
Biografie en ziekte
B. Tjaden, huisarts

Parallelsessie 4
De eed van Hipocrates in het licht van vandaag
S.J. Matthijsen, psychiater/psychotherapeut

U wordt verzocht op het aanmeldingsformulier aan te geven 
naar welke parallelsessie uw voorkeur uitgaat.

10:30	 Ontvangst met koffie en thee

11:00	 Opening 
	 P.C. Hildering, voorzitter NAV

11:10	 Roeping of beroep
	 Prof. dr M.J. van Lieburg, medisch historicus, 
	 Erasmus MC Rotterdam

11:55	 De plaats van hoop in het medisch handelen
	 Prof. dr D.J.Th. Wagener, oncoloog
	 UMC St. Radboud Nijmegen

12:40	 Discussie

13:00	 Lunch

13:40	 Parallelsessies ronde 1

14:40	 Parallelsessies ronde 2

15:40	 Pauze met koffie en thee

16:10	 Over mens en waarden in de zorg
	 Dr W.L.H. Smelt, anaesthesioloog,
	 Isala klinieken, locatie Weezelanden, Zwolle

17:00	 Slotbeschouwing

17:10	 Borrel en aansluitend
	 feestelijk zesde lustrumdiner
	 In verband met de logistiek verzoeken wij u 
	 u vooraf aan te melden voor het diner.

 
21:30	 Einde lustrumviering




