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Zaterdag 16 december 2017; 11.00 – 16.00 uur 

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden 

 

In 1976 publiceerde Michel Foucault een tekst over de opkomst van gezondheidspolitiek. Een van zijn belangrijkste 
inzichten was toen dat de plaats van gezondheid in de maatschappij samenhangt met de wijze waarop de politieke 
macht werkzaam is. Gezondheid is nooit zonder meer een positief begrip maar ook altijd de inzet van strijd en 
botsende belangen. Onze overheid mag dan interesse tonen in de gezondheid van de burgers, ze doet dat ook nooit 
zomaar. In ruil voor overheidssteun wordt van ons verwacht dat we ons op een bepaalde manier gedragen, dat we 
een stuk van onze privacy prijsgeven of aan bepaalde criteria moeten voldoen.  

Foucaults analyse richtte zich op de achttiende eeuw en sindsdien is de maatschappij grondig veranderd. Vandaar 
de centrale vraag van ons congres: hoe verhouden politiek en gezondheid zich vandaag?  

• Is het een taak van de overheid is om te zorgen voor de gezondheid van haar burgers? 
• Welke rechten kunnen burgers claimen ten aanzien van gezondheid en gezondheidszorg?  
• In hoeverre moet of mag de overheid paternalistisch zijn naar haar burgers? Is ‘nudging’ een goed idee? 
• Is het bedrijven van gezondheidspolitiek slechts een taak van ‘de politiek’ of kunnen artsen en patiënten 

deze rol ook op zich nemen?  

Deze en vele andere vragen zullen aan bod komen op het VFG congres 2017. 

 

Aanmelden kan tót 7 december via onze website: www.filosofieengeneeskunde.nl/congres 

Inschrijfkosten voor het congres bedragen: 50 euro 

Het congres is gratis te bezoeken door VFG-leden. 

 

Accreditatie aangevraagd: 5 punten voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor 
verstandelijk gehandicapten, medisch specialisten en sociaal geneeskundigen. 

 

Voor meer informatie kijkt u op onze website of mailt u naar info@filosofieengeneeskunde.nl   

http://www.filosofieengeneeskunde.nl/
mailto:info@filosofieengeneeskunde.nl
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Programma  
10.15  - 11.00 uur  Algemene Ledenvergadering VFG 

11.00 - 11.15 uur  Opening congres door prof. dr. Maartje Schermer (voorzitter VFG) 

11.15 - 11.45 uur prof. dr. Ignaas Devisch (hoogleraar ethiek, filosofie en medische filosofie; 
Universiteit Gent) 

Bemoeizorg, het nieuwe paternalisme? Van Alma Ata tot patiëntgecentreerdheid 

11.45 - 12.45 uur dr. Sridhar Venkatapuram (senior lecturer in global health and philosophy; King’s 
College London) 

The capabilities approach to health equity (lezing in Engels) 

12.45 - 13.45 uur  Lunch 

13.45 - 14.00 uur  Uitreiking Pieter van Foreestprijs 

14.00 - 14.35 uur  dr. Joel Anderson (filosoof; Universiteit Utrecht) 

Hoeveel eigen verantwoordelijkheid willen we van elkaar kunnen verwachten? 

14.35 - 15.10 uur dr. Elisabeth Vroom (directeur; Duchenne Parent Project) 

n.t.b. 

15.10 – 15.45 uur  drs. Menno Oosterhoff  

    Maar ik hou niet van politiek 

15.45 uur   Afsluiting congres 

16.00 uur   Borrel 


