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Uitnodiging  

Presentatie en aanbieding van het CEG signale-

ment (essaybundel) De mens centraal? Ethische  

dilemma’s bij gezondheidsbeleid met goede zorg  

voor dier en natuur 

Donderdag 5 april a.s. van 13.30 - 16.30 uur 

Leiden: NCB Naturalis 

 

Hoeveel geiten mag je ruimen om één mensenleven te redden? Moet je mensen 

wel adviseren om met het oog op hun gezondheid tweemaal in de week vis te 

eten als dat leidt tot overbevissing? En wat te denken van de negatieve effecten 

van humane geneesmiddelen op het oppervlakte- en grondwater? Een paar 

voorbeelden van ethische kwesties die de aanleiding vormden voor dit signale-

ment.  

 

Thema 

De drie samenwerkende adviesraden hopen dat de bundel een discussie aan-

zwengelt over een onderwerp dat ons allen aangaat: een duurzaam volksge-

zondheidsbeleid dat rekening houdt met de belangen van mens, dier en natuur. 

De bundel is een eerste verkenning en een start voor het debat dat een veel 

breder publiek verdient.  

 

Centraal staat de vraag:  

Moet in het volksgezondheidsbeleid, meer dan nu het geval is, rekening gehou-

den worden met de mogelijke negatieve gevolgen voor dieren en de natuur?  

 

Aanbieding 

Het signalement (essaybundel) zal worden aangeboden aan prof. dr. Louise O. 

Fresco, landbouw- en voedseldeskundige en als universiteitshoogleraar verbon-

den aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondsla-

gen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. 

 

Aanmelding 

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van het CEG: info@ceg.nl tot uiterlijk 

29 maart 2012. Nadere informatie ontvangt u een week voorafgaand aan de 

bijeenkomst. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wij stellen het op 

prijs als u deze uitnodiging doorstuurt binnen uw netwerk. Voor eventuele vragen 

kunt u ons bereiken via info@ceg.nl of 070-3405815. 
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Programma 5 april 

 
 
 

13.00 - 13.30 Aankomst en inlooplunch 

 

13.30 uur Welkom door dagvoorzitter. Aanleiding en totstandkoming van dit initiatief 

van drie adviesraden: RDA, RLI en RVZ 

 

13.45 uur Presentaties van auteurs volgens driedeling bundel:  

− PROBLEEMSCHETS: Biodiversiteit houdt mensen gezond 

Pim Martens, hoogleraar Mondiale duurzame ontwikkeling  

− MOTIEVEN: Eigen soort eerst!? 

Frans Stafleu, dierenarts en docent/onderzoeker (dier)ethiek 

− OPLOSSINGSRICHTINGEN: Naar een afwegingsmodel voor gezondheids-

beleid. Frauke Ohl, hoogleraar Dierenwelzijn en proefdierkunde 

14.30 - 15.00 Vragen en discussie  

 

15.00 - 15.30  Pauze  

 

15.30 uur Aanbieding signalement (essaybundel) aan Louise Fresco, hoogleraar 

Duurzame ontwikkeling en een reactie van Louise Fresco 

 

16.00 uur Wie is aan zet? Discussie  

 

16.30  - 17.00   Afsluiting en borrel  

  

 

 


