X
n
o
i
s
r
e
v
n
a
Hum
SYMPOSIUM
Zaterdag 9 maart 2019
TRANSHUMANISME:
OP WEG NAAR EEN
BETERE MENS

ETHICS FOR MEDICS
Locatie: Kuria
Valeriusplein 6, 1075 BG Amsterdam
Tijd: 10:00 tot 18:00

Meer informatie:
ethics4medics@gmail.com
ethics4medics.wordpress.com

Student €10
Professional €20

TRANSHUMANISME
OP WEG NAAR EEN BETERE MENS:
HUMAN VERSION X

Technologische mogelijkheden om op het menselijk lichaam in te grijpen zijn steeds
groter. Er wordt veel verwacht van de inzet van de technologie ter bevordering van
de gezondheid en ondersteuning van de gezondheidszorg.
Technologische ingrepen kunnen we niet alleen gebruiken voor genezing van het
lichaam, maar ook om onze capaciteiten te versterken. De mens te verbeteren door
hem intelligenter, sterker, sneller, mooier en gelukkiger te
maken.
Transhumanisten streven ernaar een nieuwe mens te maken (een human version X)
door het inbrengen van moderne technologie in het menselijk
lichaam.
Waar ligt de grens? Is het wenselijk, de door de natuur gestelde grenzen van het
menselijk bestaan te overstijgen? Op dit symposium staat het thema
transhumanisme centraal. We zullen nadenken over de grens tussen mens en
techniek.
Wees welkom, meld je aan, discussieer en filosofeer met ons mee

"discover the ethical world behind medicine"

PROGRAMMA SYMPOSIUM
Zaterdag 9 maart 2019
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Inloop en registratie
Welkom & introductie
Lezing I: Professor Evert van Leeuwen
“Goede gezondheid in dubio”
Lezing II: Professor Ivana Greguric
“Transhumanism and its consequences for
(the future of) humanity”
Lunch
Lezing III: Jan Bats, PhD
“Brengt technologie ons voorbij de geneeskunde?”
Contributie deelnemer I: Fidessa Straat, MSc
“Kunstmatige intelligentie: robot versus mens”
Pauze
Contributie deelnemer II: Cas Hilke, geneeskunde
student. “Crisp Cas, een betere mens”
Contributie deelnemer III
“Ethiek voor robots: En als de robots de wetten
overtreden?”
Afsluiting en evaluatie
Einde
Sociaal programma

Ethics for Medics

