Dient de materie van medische ethiek onderdeel uit te maken van
het democratisch proces? Deze vraag vraagt serieuze overweging
in een tijd van liberalisering. Rabbijn Van de Kamp wil hier een
eerste aanzet tot discussie geven door te kiezen voor een structuur
in de gezondheidszorg waar ruimte wordt geschapen voor instellingen waarin het totale medisch beleid wordt getoetst aan zelf gekozen religieuze normen.
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ln dcze rubriek passen kortere bijdragen waarin kort en krachtig argumcnten worden gcgevcn voor een
bepaalde opvatting. llijdragcn zijn
welkom die in niet meer dan 2000
woorden een prikkelende kwestic
neerzetten. De opinie moet passen
in de opzct van Christen Dcmocratische Verkenningen: het client te
gaan over de strategische vragen
achter

de

politieke

actualiteit.

Bijdragen die discussie uitlokken
verdicnen de voorkcur.
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