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I. De fundamentele uitgangspunten van de medi-
sche ethiek – W.J. Eijk

II. Medische verantwoordelijkheid voor het zich
ontwikkelend menselijk leven – W.J. Eijk

III. Medische verantwoordelijkheid voor het door-
geven van het menselijk leven – L.J.M. Hendriks

IV. Medische zorg voor het leven: therapeutisch
ingrijpen – J.A. Raymakers

V. Niet-therapeutische ingrepen – F.J. van Ittersum

VI. Medische zorg rond het levenseinde – W.J. Eijk

VII. De sociale aspecten van de gezondheidszorg –
J.A. Raymakers

In 2008 vatte het bestuur van de Stichting Medische
Ethiek het plan op om in een handboek het gedachte-
goed, dat zij sinds haar oprichting had uitgedragen in
cursussen, symposia en publicaties, op systematische
wijze bijeen te brengen. Hieruit ontstond het project tot
het samenstellen van het Handboek Katholieke
Medische Ethiek. De term katholiek heeft in de titel een
belangrijke plaats. Het boek is bedoeld om de leer van
de Rooms-katholieke Kerk op medisch-ethisch gebied
onverkort en helder, maar vooral ook beargumenteerd
naar voren brengen.
Een boek dat daaraan voldeed was in ons taalgebied niet
voorhanden. Schrijvers van binnen en buiten de kring
van de Stichting Medische Ethiek
werden bereid gevonden bijdragen te leveren, waarbij
de leiding in handen lag van Mgr. dr. W.J. Eijk.
Uitgeverij parthenon werd bereid gevonden bij de voor-
bereidingen en de praktische uitvoering gewaardeerde
ondersteuning te geven.
In de opzet is een grote plaats ingeruimd voor de uit-
eenzetting van de algemene beginselen van de katholie-
ke medische moraal. Daarna volgt een behandeling van
de verschillende onderwerpen naar de fasen van het
menselijke leven waarin ze zich afspelen: het zich ont-
wikkelende leven, het doorgeven van het leven, thera-
peutische en niet-therapeutische zorg, de zorg rondom
het levenseinde. Het boek sluit af met een bespreking
van enkele sociale aspecten van de gezondheidszorg.
Steeds is gestreefd naar zo goed mogelijke aansluiting
bij recente ontwikkelingen. Door een uitgebreide biblio-
grafie zijn de bronnen toegankelijk gemaakt en door

middel van een zaakregister is het boek ook als naslag-
werk hanteerbaar.
Wij hopen dat dit boek medici en andere werkers in de
gezondheidszorg, zielzorgers en ook gewone belangstel-
lenden een handreiking biedt bij het omgaan met de
vaak indringende ethische vraagstukken die we in de
gezondheidszorg, maar ook in klinisch en biomedisch
wetenschappelijk onderzoek tegenkomen.
Tevens hopen we dat zij zich laten inspireren door de
katholieke zorgvisie die haar ultieme voorbeeld vindt in
de persoon van Jezus Christus en Zijn zorg voor iedere
mens zonder onderscheid.

Wij hopen dat dit boek velen tot nut zal zijn.
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