Jaarcongres Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde 2014

‘Hoe evident is evidentie?’
De kracht en onmacht van Evidence Based Medicine
Zaterdag 15 november 2014
10.30 – 16.30 uur
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
Evidence Based Medicine staat voor het werken op basis van bewijzen dat bepaalde behandelingen
werkzaam zijn. Die bewijzen verzamelen, betekent in de praktijk vooral terugvallen op de meting van
kwantificeerbare parameters via groots opgezette onderzoeken.
Nu is het uiteraard logisch dat we streven naar werkzame en veilige behandelingen. Maar is er ook ruimte
voor andersoortige evidentie? Is de ervaringskennis van de behandelaar relevant? En welke rol speelt de
patiënt zelf in dit verhaal?
Tijdens deze congresdag zal een aantal boeiende sprekers met u de discussie aangaan over de kracht én
onmacht van Evidence Based Medicine.

Aanmelden kan tót 1 november via onze website: www.filosofieengeneeskunde.nl
Kosten voor het congres bedragen:





VFG-lid: gratis
Niet-lid normaal: €70
Niet-lid student/promovendus: €30
Of maak gebruik van ons combinatie-aanbod:
Deelname congres 2014 én VFG lidmaatschap 2014 en 2015 (inclusief gratis deelname congres 2015 en
abonnement op Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek) voor maar €110 (student/promovendus: €50)
Accreditatie voor artsen is mogelijk, kosten hiervoor bedragen €30.

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

Jaarcongres 2014

‘Hoe evident is evidentie?’
De kracht en onmacht van Evidence Based Medicine
15 november 2014 in het LUMC, Leiden
Voorlopig programma

09.30 - 10.30 uur

Ledenvergadering VFG

10.30 - 10.45 uur

Opening congres

10.45 - 11.30 uur

Timo Bolt, MA (onderzoeker; Julius Centrum, UMC Utrecht)
Evidence-based medicine in historisch perspectief: de kloof tussen wetenschap en
praktijk

11.30 - 12.15 uur

prof. dr. Dick Willems (hoogleraar Medische Ethiek; AMC Amsterdam)
Niet bij ‘evidence’ alleen: Over verschillende vormen van kennis in de medische praktijk

12.15 - 13.00 uur

prof. dr. Ariane Bazan (hoogleraar Klinische Psychologie; Université Libre de
Bruxelles)
‘Evidence’ in het domein van de mentale gezondheid: uit de impasse van de DSM?

13.00 - 14.00 uur

Lunch

14.00 - 14.30 uur

Uitreiking Pieter van Foreestprijs

14.30 - 15.15 uur

prof. dr. Roland Bal (hoogleraar Bestuur en Beleid van de Gezondheidszorg;
Erasmus Universiteit Rotterdam)
Van evidence-based medicine naar evidence-based policy?

15.15 - 16.00 uur

prof. dr. Klasien Horstman (hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg;
Maastricht University)
Praktijken van evidentie-politiek in de publieke gezondheidszorg

16.00 - 16.30 uur

dr. Pieter van Eijsden (adjunct hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde en neurochirurg UMC Utrecht)
Afrondende presentatie

16.30 uur

Borrel

