
 

 

 

 

 

     

Donderdag 24 november 2011 

 
Moet alles wat kan? 
Overwegingen bij medische macht en medische ethiek. 
 

Bert Heikens, chirurg n.p. en docent 

 
20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen 

 
Entree inclusief 1 koffie/thee € 7,50 (jongeren € 5,00) 
Informatie en aanmelding: deverdieping@home.nl  

 

 

 

 

 

 
 

In de loop der tijden is de medische macht sterk veranderd: vroegere geneesheren als Hippocrates, Harvey en Boerhaave waren 
beroemd, maar hadden andere macht dan de huidige medicus. Zij konden troosten, pijn en angst wegnemen, maar hadden niet 
de kennis en de technische macht van tegenwoordig. Maar voor welke dilemma's stelt ons deze macht? Moet elke pasgeborene 
tot elke prijs zo lang mogelijk in leven worden gehouden? Het Groninger protocol stelt criteria, maar uit binnen- en buitenland 
komt kritiek. Is echter elk menselijk leven van conceptie tot dood een essentiële waarde, dat daarom niet beëindigd mag 
worden? Hoe omgaan met euthanasie op verzoek? En met dilemma’s bij besnijdenis en de behandeling van obesitas? 

CV Bert (Hubertus Arnoldus Marie) Heikens  (1942)   
Op de gymnasiumopleiding aan het Constantijn College te Amersfoort volgde de studie geneeskunde te Utrecht. Vervolgens 
specialisatie chirurgie aan de RKZ te Hilversum en het Canisius Ziekenhuis te Nijmegen. Op een functie als chef-de-clinique in 
Sittard volgde tenslotte in 1978 vestiging in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Naast de algemene heelkunde waren de 
aandachtsgebieden de vaatchirurgie en de traumatologie. In 2005 droeg hij zijn praktijk over aan zijn opvolgster. Publicaties 
ondermeer een artikel over de besnijdenis van jongetjes. Momenteel is hij nog werkzaam als docent aan het Wenckebach 
instituut en geeft hij regelmatig een collegereeks aan de Senioren-academie.   

Meer lezen: prof.dr. J.H. v.d.Berg (1969) Medische macht en medische ethiek; The Groninger Protocol - Euthanasia in severely III 
newborn (2005); www.heelkunde.nl: chirurgische normen 2.0; www.knmg.nl: dossier jongensbesnijdenis; www.artsennet.nl en 
www.cbo.nl: richtlijnen obesitas; zie ook de uitzending van Zembla op 30 september 2011 over obesitas.   
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