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Onderwerp: adv iestraject Ethisch kader uitgebreid testprogramma COVID-19 

 

 

Geachte minister,  

 

Op 17 december 2020 ontving ik uw adviesaanvraag inzake een ethisch kader voor het 

uitgebreid testprogramma als onderdeel in de bestrijding van COVID-19. Ik heb de vaste 

Commissie Ethiek en recht gevraagd deze vraag te beantwoorden. Deze vaste commissie is 

ingesteld om adviezen te geven over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de 

volksgezondheid en de gezondheid(szorg) die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang 

zijn. Graag informeer ik u hierbij dat de commissie op 14 december 2020 van start is gegaan 

met de beantwoording van de adviesvraag. In deze brief stel ik u ook op de hoogte van de 

samenstelling van de commissie. 

 

De samenstelling van de commissie voor dit advies is als volgt: 

 prof. dr. M.H.N. Schermer, arts, hoogleraar filosofie van de geneeskunde, Erasmus MC, 

Rotterdam, voorzitter   

 mr. A.C. de Die, advocaat, Verlink & De Die advocaten, Amsterdam, vicevoorzitter  

 prof. dr. T.A. Boer, bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg, 

Theologische Universiteit Kampen  

 mr. dr. M.C. Ploem, universitair docent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC  

 mr. drs. J.J. Rijken, advocaat, AKD advocaten & notarissen, Amsterdam  

 dr. G.J.M.W. van Thiel, universitair docent medische ethiek, UMC Utrecht  

 prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, hoogleraar, Rosalind Franklin Fellow - Internationaal 

Gezondheidsrecht, Rijksuniversiteit Groningen  

 prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen, kinderarts, hoofd afdeling Kindergeneeskunde, UMC 

Groningen en hoogleraar algemene kindergeneeskunde, i.h.b. palliatieve zorg voor kinderen, 

Universiteit Groningen  

 prof. dr. M.C. de Vries, hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde, LUMC, 

Leiden  

 

De waarnemers van uw ministerie in de commissie zijn:  

 dr. A. Struijs 

 drs. S. Koerhuis 

 

Ik heb er vertrouwen in dat deze commissie de expertise verenigt die nodig is om de 

adviesvraag goed te kunnen beantwoorden. Met deze procedure zijn naar mijn mening goede 

voorwaarden geschapen voor een onafhankelijke, objectieve en evenwichtige advisering door 

deze commissie. De belangenverklaringen van alle commissieleden zijn te vinden op de 

website van de raad (www.gezondheidsraad.nl). 

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

http://www.gezondheidsraad.nl/
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Ik verwacht u het advies half januari 2021 te kunnen aanbieden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

prof. dr. B.J. Kullberg, 

voorzitter 

 


