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Februari 2007  

VIWTA ADVISEERT COMMISSIES VLAAMS PARLEMENT

Hersenwetenschappen. Meer dan het genezen 

van ziekten alleen

Het aantal Vlamingen met neurologische problemen als ADHD, 

depressie of dementie wordt steeds groter. De vergrijzing zal deze 

tendens ongetwijfeld nog versterken. Nieuwe inzichten in de werking 

van onze hersenen en de snelle technologische ontwikkelingen roepen ethische, juridische en 

sociale vragen op.

In het 'Meeting of minds' project verzamelde het viWTA de meningen en inzichten van 

burgers, deskundigen, stakeholders en andere betrokkenen. Op 6 maart 2007 presenteert 

het viWTA de resulterende adviezen aan de commissie Economie, Werk en Sociale Economie, 

de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de commissie Onderwijs, Vorming,

Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement. Naast een aantal deelnemers van het

burgerpanel, zullen ook prof. Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen) en Mieke 

Craeymeersch (SIMILES) aanwezig zijn. 

Meer info: Stef Steyaert 02 552 40 51

 

 

DISCUSSIEER MEE OVER STAMCELTECHNOLOGIE

Van bij het begin....

Stamcellen zijn actueel. Sommige media schilderen ze af als hét

nieuwe tovermiddel tegen ouderdomsziekten of de garantie op een 

eeuwige jeugd! Maar dat is volgens stamcelonderzoekers toch niet 

helemaal realistisch. In het onderzoek zijn namelijk nog heel wat

barrières te overwinnen.

Op donderdag 1 maart 2007 plant het viWTA een middagdebat in zaal de Schelp van het

Vlaams Parlement.  Prof. Catherine Verfaillie van het Stamcelinstituut Leuven spreekt over

haar ervaring in het stamcelonderzoek.  Daarna is er een panelgesprek met haar, prof. Inge

Liebaers (VUB), ir. René Custers (VIB) en dr. Bart Hansen (Centrum voor Biomedische Ethiek

en Recht).

Inschrijven is verplicht en kan via de website www.viwta.be. Alle deelnemers ontvangen het 

nieuwste viWTA-dossier over stamceltechnologie.

Meer info: Stef Steyaert 02 552 40 51

lees meer
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Chileense delegatie bezoekt Vlaams Parlement

Op donderdag 22 februari 2007 kregen het viWTA en de 

informatheek van het Vlaams parlement bezoek van een delegatie 

van de bibliotheek van het Chileense parlement. Een grondige

hervorming moet de werking van de informatiediensten van het Chileense parlement 

optimaliseren. Om meer te leren over management modellen en de werking van onderzoek- 

en documentatiediensten, maken een aantal medewerkers van de bibliotheek een rondreis 

door Europa. Naast het Vlaams Parlement, bezoeken zij ook het Europese Parlement en een 

aantal zusterinstellingen van het viWTA, namelijk POST in het Verenigd Koninkrijk en 'the 

committee for the future' in Finland. 

 

 

BOEK

Wetenschap, maatschappij en politiek: Wie stuurt wie?

De lezingenreeks 'Wetenschap, maatschappij en politiek: Wie stuurt wie?' heeft niet alleen

boeiende debatten opgeleverd, maar ook een interessante bundel van essays. Dit nieuwe 

boek bevat bijdragen van John Grin (Universiteit Amsterdam), Silvio Funtowicz (Europese 

Commissie), Pieter Leroy (Universiteit Nijmegen) en Lieve Goorden (Universiteit Antwerpen). 

De bundel is opgesteld in het Nederlands en wordt uitgegeven bij Eburon. Het boek is binnen 

enkele maanden verkrijgbaar in de betere boekhandel in Vlaanderen en Nederland. De

geïnteresseerden die deelnamen aan de lezingenreeks kunnen een gratis exemplaar bestellen

bij het viWTA.

Meer info: Willy Weyns 02 552 40 52  

lees meer
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