https://nkzn.medische-ethiek.nl/category/nieuwsberichten/ 21 mei 2022

Hoe vrij ben jij ? Gewetensbezwaar op de werkvloer
Er bestaat al langere tijd bij o.a. katholieke artsen het gevoel dat de mogelijkheid om gewetensbezwaar te
hebben in bepaalde situaties in het gedrang komt. Het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
organiseerde om die reden op zaterdag 20 november 2021 een studiedag over dit onderwerp met als titel “Hoe
vrij ben jij ? Gewetensbezwaar op de werkvloer”.

Laat een katholiek zich vaccineren tegen het Coronavirus?
Er is momenteel veel discussie over wel of niet vaccineren tegen het Sars-CoV-2 virus (Coronavirus). Ook onder
Rooms-katholieken. Een overzicht van Rooms-katholieke artikelen over dit onderwerp.

Voltooid leven een te rooskleurige term
Lotte Voets spreekt in een podcast over voltooid leven en de discussie over verruiming van de euthanasiewet
(Wet toetsing levensbeëindiging).

Aartsbisdom roept op tot gebed voor overwinning van
de coronapandemie
Kardinaal Wim Eijk roept alle gelovigen van het aartsbisdom Utrecht op tot gebed om de coronaviruspandemie
te overwinnen. In de Mariamaand mei wordt onder andere wereldwijd in alle Mariabedevaartplaatsen mede voor
deze intentie de rozenkrans gebeden.

Ben jij IC-waardig: impliciete keuzes in COVID-19 tijd
PowerPoint-presentatie van de lezing van dr. Elisa Garcia Gonzalez en prof.dr. Frans J. van Ittersum op 24
oktober 2020.
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De Sociale Leer van de Kerk als perspectief op de
coronacrisis
Lezing van prof.dr. F. van Iersel over de Sociale Leer van de Kerk en de toepassing daarvan op de Coronacrisis.
Uitgesproken op 24 oktober 2020 op de online studiebijeenkomst “Ben jij IC-waardig?” van het Netwerk
Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Omarm de laatste levensfase zoals Johannes Paulus II
dat deed
Paus Johannes Paulus II imponeerde niet alleen door zijn leven, maar ook door zijn sterven. Hij toonde hoe de
mens ook in zijn broosheid waardevol blijft. Die les mogen we ons nog altijd ter harte nemen.

“U bent dichtbij mensen op een cruciaal moment van
hun bestaan”
Message of His Holiness Pope Francis to mark International Nurses Day.

DNA bepaalt niet de menselijke waardigheid
Het idee dat de mens alleen maar bepaald wordt door zijn DNA is een veel te simplistische benadering. Iedere
vorm van DNA-manipulatie, b.v. met CRISPR-cas9 technieken, is derhalve ook niet direct tegen de menselijke
waardigheid. Dit onderwerp werd uitgebreid belicht op een studiedag over Genetische manipulatie en
menselijke waardigheid.

‘Ik bid het Onzevader tussen consulten door’
Het verhaal van huisarts Derks uit Limburg die zijn geloof herontdekte en nu tussen consulten door bidt.

