Mediakaart Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek
TGE - Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek - wil de morele bezinning op
actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende
benaderingen en levensbeschouwingen bevorderen. Met artikelen over het werk
van medisch-ethische commissies, recente wetgeving en vraagstukken op het
snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur.

Profiel (uitgebreid)
TGE stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele
veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende
invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod.
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TGE heeft oog voor de fundamentele problematiek die in actuele casuïstiek
besloten ligt zonder de urgentie van de concrete problemen in het dagelijkse
medische handelen te miskennen.
TGE wil informeren over actuele ontwikkelingen, maar biedt tevens een kader voor
meer fundamentele beschouwingen vanuit een breder cultureel filosofisch
perspectief.
TGE schenkt aandacht aan het werk van medisch-ethische commissies, aan recente
wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg, maar ook aan vraagstukken op
het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur.
Het tijdschrift wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Geneeskunde en
Ethiek. Deze stichting wordt gedragen door Reliëf, Christelijke vereniging van
zorgaanbieders, de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap en de Vereniging
van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. De redactie voert echter een
onafhankelijk beleid.
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Koninklijke van Gorcum BV
Oostersingel 11
9401 JX ASSEN
Postbus 43, 9400 AA Assen
tel : 0592-379555
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klantenservice@vangorcum.nl

Artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, managers, leden van ethische
commissies en anderen die werkzaam zijn in de zorgsector. Professionals die zich
bezig houden met gezondheidszorg en/of ethiek en voor beleidsmakers en anderen
die belang stellen in de morele dimensie van de huidige zorgpraktijk. Ook in
wetenschappelijke kring vindt het tijdschrift een grote groep lezers.
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