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Naar aanleiding van de internationale dag van het humanisme
nodigen we je als moreel consulenten van de dienst
levensbeschouwelijke zorg ZNA uit op de lezing van Johan
Braeckman. Aansluitend krijg je de gelegenheid om verder van
gedachten te wisselen bij een hapje en een drankje. Als afsluiting
mag elke deelnemer zich verwachten aan een kleine attentie.

Naar aanleiding van de internationale dag van het humanisme
nodigen we je als moreel consulenten van de dienst
levensbeschouwelijke zorg ZNA uit op de lezing van Johan
Braeckman. Aansluitend krijg je de gelegenheid om verder van
gedachten te wisselen bij een hapje en een drankje. Als afsluiting
mag elke deelnemer zich verwachten aan een kleine attentie.

IN ZNA MIDDELHEIM

www.zna.be

IN ZNA MIDDELHEIM

www.zna.be

Johan Braeckman is prof. aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
aan de UGent. Hij is een bekend auteur en een veel gevraagde spreker. Onderwerpen
zoals Charles Darwin, evolutietheorie, creationisme, pseudowetenschappen,
bio-ethiek, wetenschap & religie en kritisch denken, liggen hem nauw aan het hart.

Johan Braeckman is prof. aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
aan de UGent. Hij is een bekend auteur en een veel gevraagde spreker. Onderwerpen
zoals Charles Darwin, evolutietheorie, creationisme, pseudowetenschappen,
bio-ethiek, wetenschap & religie en kritisch denken, liggen hem nauw aan het hart.

Waarover?

Waarover?

Zowel patiënten als personeelsleden worden geconfronteerd met ethische dilemma’s en
maken voortdurend keuzes. Hoe verlopen deze processen? Wat drijft ons en hoe kunnen we
keuzes maken waar we zelf achter staan?
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Iedereen is welkom. De lezing duurt een uur en aansluitend is er een receptie.
Dankzij gratis accommodatie van ZNA en financiële ondersteuning van de Instelling
Morele Dienstverlening Antwerpen is deelname gratis.
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