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Doe-Het-Zelf Ethiek van nanogeneeskunde module
➢ Ontwikkelt uw bedrijf of organisatie medische toepassingen van nanotechnologie?
➢ Neemt u Maatschappelijk Verantwoord Innoveren serieus, met veel aandacht voor ethische
kwesties en maatschappelijke uitdagingen?
➢ Zoekt u training voor uw personeel in de omgang met ethische dilemma’s en de dialoog met
stakeholders?
In EthicSchool bied ik (Dr. Ineke Malsch) u een op maat gemaakt training programma aan, toegesneden
op uw specifieke behoeften.

Wat kunt u verwachten?

Ervaring

Optie 1 is een workshop van een halve dag voor
10-12 deelnemers. Een of twee inleiders
introduceren Doe-Het-Zelf Ethiek van
nanogeneeskunde.
Vervolgens
gaan
deelnemers in groepen in gesprek over
ethische dilemma’s van praktijkcases.

Ik heb sinds 2002 deskundigheid opgebouwd
op het gebied van doe-het-zelf ethiek van
nanogeneeskunde,
in
opeenvolgende
projecten.
O.a.
deze
boeken
en
Nederlandstalige publicaties getuigen hiervan:

Optie 2 is een lezing waarin Doe-Het-Zelf Ethiek
van nanogeneeskunde geïntroduceerd wordt.
Vervolgens ga ik in discussie met het publiek
over ethische dilemma’s in de praktijk. Ik heb
sinds 2005 regelmatig zulke lezingen gegeven.
Optie 3 is een rollenspel, waarin mogelijke
consequenties van nanogeneeskunde voor de
gezondheid, het milieu of de samenleving
centraal staan. We kunnen open source
materialen gebruiken uit eerdere projecten.
B.v. het DEMOCS spel over mensverbetering,
ontwikkeld door Dr. Donald Bruce (EdinEthics).
Of het Scenario Exploration System, ontwikkeld
door Dr Laurent Bontoux en collega’s
(Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum EU).
Jantien Schuijer (VU/VUMC) heeft dit
toegepast op nanogeneeskunde in Nano2All:
www.nano2all.eu.
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Est, Ineke Malsch, Nanogeneeskunde
in Nederland, Den Haag: Rathenau
Instituut, 2010, www.rathenau.nl
Ineke Malsch: Nieuwe Technologie: Let
op, de cyborg is in opmars, Trouw 1
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Wilt u meer weten? Vraag een vrijblijvende offerte aan
Retouradres: Ineke Malsch, EthicSchool, Postbus 455, 3500 AL Utrecht, 06 22670580 of
malschtechnovaluation@xs4all.nl
Soort training
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