
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na z ijn studies in Leuven, Ni jme gen en Parijs vest igde Ivo 
Uyttendaele z ich als  zenuwarts in Mechelen met 
hospital isatiemogelijkheid in het Imeldaziekenhuis te 
Bonheiden en het Psychiatrisch Ziekenhuis te Duffel waar hij  
tien jaar hoofdarts was.  Daarna werkte hij  deelt ijds in Nederland 
tot hij  er definitief ging wonen.  

Heel zijn professioneel leven lang investeerde hij  al  z ijn vrije tijd 
in medische deontologie:  hij  was voorzitter van de Provinciale 
Raad van de Orde der Artsen van Antwerpen en jarenlang was 

hij  de Nederlandstalige ondervoorzitter en woordvoerder van de Nationale Raad van 
de Orde .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISYMPOSIUM 
waarop u, uw partner en vrienden  van 

harte uitgenodigd worden. 

Naar aanleiding van het verschijnen van De Wetstrijd  *van Ivo 
Uyttendaele  organiseert de Mechelse Geneeskundige Kring 
Dodoens vzw in overleg met hem een 

Zondag 29 september  2019 | 14:00  uur | 
Conferentiecentrum De Kleiput van het PZ Duffe l | 
Stationsstraat 22 c te Duffel  

14.00   Onthaal met koffie  
 

14.30   Verwelkoming  

Door dr. Bruno Mortelmans , voorzitter van de  

kring Dodoens.  
 

14.35  Voorstelling sprekers  

door dr. Ann Berens , psychiater en hoofdarts PZ Duffel.  
 

14.40   Euthanasie: tussen wet en praktijk staan richtlijnen en ethiek  

door prof. dr. Joris Vandenberghe , psychiater psychotherapeut 

UZ Leuven en UPC KU Leuven.  
 

15.05   Oud en het leven moe….een doodsverlangen bij ouderen  

door dr. An Haekens , ouderenpsychiater en medisch directeur 

Zorggroep Alexianen Tienen .  
 

15.30   De Broze Mens 

door prof. dr. Awee  Prins , filosoof en hoofddocent Erasmus 

Universiteit Rotterdam. 
 

16.00   Vragenmoment gevolgd door een pauze met frisdran k.                                                                                                                                                                  

16.50 Palliatieve sedatie  

door dr. Gert Huysmans , huisarts en voorzitter Federatie 

Palliatieve Zorg Vlaanderen. 
 

17.15   Hulp bij zelfdoding door prof. dr. Rik Torfs , kerkjurist.  
 

17.40   Dankwoord en borrel.  

Na zijn laatste mandaat schreef hij  Arteria Vertebralis (Kramat  2010), een gelaagde 
misdaadroman die het medisch recht op de korrel neemt en in de VN Detective en 
Thri ller gids een ”koddig boek” wordt genoemd.  

Daarna kwam zi jn oude l iefde voor deontologie terug. De titel van De Wetstr ijd geeft 
de essentie van het  bo ek. Het eerste hoofdstuk behandelt het spanningsveld tussen 
deontologisch en ethisch handelen, het tweede is een kritische evaluatie van de 
verouderde patiënterechtenwet en het derde analyseert (over driehonderd 
bladzijden)de prakti jk van de euthanasiewet in de Lage Landen met z ijn gelijkenissen 
en verschi llen. De totaal  andere ontstaansgeschiedenis en de (f)actoren die daarbi j  
een rol speelden blijven tot vandaag nazinderen  en zowel in België als in Nederland 
treden euthanatofielen en euthanatofoben op de  voorgrond,  die elk op hun manier 
de wet lezen en de praktijk bepalen.  

Moet de praktijk  de wetgeving volgen of de wetgever de praktijk of  is er  nood aan 
een ruimere kijk  op afscheid nemen en het begraven van de medical isering van de 
dood?  

INSCHRIJVING bij mail aan secretariaat@dodoens.be met vermelding 
van aantal personen + storting van 10 euro per persoon zonder boek en 
25 euro met boek op rekeningnummer BE03 4061 0826 9184 van 
Dodoens. 
 

Voor reeds goedgekeurde Accreditering Ethiek en Economie: voornaam, 
naam, praktijkadres en Rizivnummer vermelden. 
De inschrijving sluit ten laatste op 26 september .Datum van betaling is 
bepalend bij overtal. 

U kunt ook inschrijven bij mail aan ivouyttendaele@hotmail.com met vermelding van 
aantal personen + storting van zelfde bedragen op rekening NL27 RABO 0148 7829 22 
van I. Uyttendaele. 
Voor accreditering dezelfde hogervermelde gegevens bij mail verstrekken. 
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