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ONZE MISSIE 

Nieuwe medische technologieën stellen ons in toenemende mate in staat onze 

gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren. Tegelijk gaan ze vaak gepaard met 

maatschappelijke bezorgdheden en een grotere individuele verantwoordelijkheid.  

De Maakbare Mens informeert over de mogelijkheden en risico’s zodat mensen 

keuzes maken die henzelf en anderen ten goede komen.  

Vertrekkend vanuit vrijzinnig humanistische waarden stimuleren we een publiek 
debat over het gebruik van deze technologieën en streven we naar een 

weloverwogen beleid in een ruimdenkende, begripvolle samenleving. 

Lees onze volledige missie & visie 

 

 

ONZE 4 DOELEN 

1: Wie keuzes maakt over het gebruik van nieuwe medische technologieën is 

geïnformeerd over de mogelijkheden en risico’s ervan. 

2:  In onze samenleving is er meer dialoog over en meer begrip voor de keuzes die 

mensen maken over het gebruik van nieuwe medische technologieën. 

3: In het publieke debat is er meer aandacht voor de ethische dilemma’s en 

maatschappelijke vraagstukken bij nieuwe medische technologieën. 

4:  Beleidsmakers zijn zich meer bewust van de problemen die mensen ervaren met 

nieuwe medische technologieën.  

2021 

Zoals ongeveer elke andere organisatie ondervond De 
Maakbare Mens de gevolgen van COVID-19 in haar werking. 
Toch kijken we graag eens terug. In 2021 hebben we sterk 
ingezet op digitale betrokkenheid. Onze online 
activiteitenreeksen zoals de lunchpraatjes, Debat op Dinsdag 
en de Maakbare Quiz bereikten mensen over heel Vlaanderen 
en maakten heel wat interactie los.  

Aan de hand van nieuwe en actuele dossiers op onze website 
informeerden we mensen over orgaandonatie, het debat rond 
coronavaccinatie en abortus. Met opiniestukken en 
getuigenissen creëerden we meer begrip voor de keuzes die 
mensen maken. 

Tegelijk bleven we inzetten op onze vaste waarden. Zo werd 
het lespakket Genetica voor het secundair onderwijs 
vernieuwd, en kregen onze nieuwsbriefabonnees elke maand 
de long read ‘Mee met het Idee’ in hun mailbox. 

Benieuwd hoe het eraan toe ging? Je komt er alles over te 
weten in dit jaarverslag. 

https://www.demaakbaremens.org/over-ons/over-de-maakbare-mens/
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ONZE REALISATIES IN 2021 
  

We bereikten afgelopen jaar bijna 1000 
personen rechtstreeks, dat betekent in 

de zaal aanwezig bij fysieke activiteiten 

of live volgend bij de online activiteiten.  

Een aantal fysieke activiteiten werden 

geannuleerd wegens coronamaatregelen 

in de sociaal-culturele sector. We bleven 

zoeken naar alternatieven, en zetten 

volop in op digitale betrokkenheid en 
flexibiliteit. 

De uitzendingen maakten we nadien 

gratis beschikbaar, zo bereikten we nog 

extra publiek. 
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ORGAANDONATIE 

 

We beantwoordden in 2020 op onze website vragen zoals: hoe maak ik 
mijn wens over orgaandonatie kenbaar? Wie kan orgaandonor zijn? Wat zegt 
de wet over orgaandonatie? Hoe komt het eigenlijk dat er een tekort is aan 
donororganen? Met getuigenissen van zowel patiënten die een 

transplantatie kregen als van nabestaanden van donoren onderstrepen 

we het belang van orgaandonatie. 

Daarnaast organiseerden we publieksactiviteiten in het kader van deze 

campagne die in 2021 werd voortgezet 

 

CAMPAGNE: RED JIJ 8 LEVENS? 

 Mailingreeks waar je je kon verdiepen in orgaandonatie. Maandelijks 

kreeg je verhalen, uitleg door experten, cijfers, 

achtergrondinformatie en stof tot nadenken. 

 

 Op de Europese dag voor orgaandonatie en –transplantatie brachten 

we orgaandonatie onder de aandacht via onze nieuwsbrief en onze 

sociale media.  

o Dubbelinterview over de anonimiteit van orgaandonoren 

o Opinie ‘Elke orgaandonor telt’ 

o Interview met een transplantatiecoördinator  

o Getuigenis van Stephanie die twee keer een longtransplantatie 

onderging. 

 

 Stad Antwerpen vroeg ons een getuigenis met een 

getransplanteerde patiënt. De reportage werd uitgezonden op de 

regionale zender ATV in het kader van de Europese dag voor 

orgaandonatie en -transplantatie. 

 

 Een in december geplande reeks van drie activiteiten i.s.m. de 

Peperfabriek in Antwerpen werd door strengere coronamaatregelen 

uitgesteld. Wordt vervolgd in 2022. 

 

 Samen met een vrijwilliger, die zelf een transplantatie onderging, 

werkten we een laagdrempelige presentatie over orgaandonatie uit. 

Deze werd alvast gebruikt bij de infosessie over orgaandonatie door 

intercultureel bemiddelaar Naïma Alou Issa voor de Grijze Geuzen in 

Antwerpen. In 2022 hopen we er verder mee op pad te kunnen. 

 

 Op onze website verschenen ook:  

o Cijfers orgaandonatie 2020 op een rijtje 

 

 We sloten het jaar af met een online rondetafelgesprek. We gingen er 

in besloten kring dieper in op orgaandonatie bij mensen met een 

migratieachtergrond. Een inspiratiebron voor verdere publicaties. 

 

EXTERNE ACTIVITEITEN 

 Infosessies orgaandonatie door 

o Pieter Lafaire i.s.m. Samana Leffinge  

o Naïma Alou Issa i.s.m. Grijze Geuzen Antwerpen 

  

Iedereen kan ziek worden door een orgaan dat niet goed meer werkt. 

Dan is een orgaantransplantatie soms de enige uitweg. 

Dat is vaak een succes. Maar jammer genoeg zijn er te weinig 

donororganen. Daardoor kan niet iedereen op tijd worden geholpen. 

1 donor kan nochtans tot 8 levens redden. 

https://www.demaakbaremens.org/themas/orgaandonatie/
https://www.demaakbaremens.org/stephanie-en-haar-anonieme-orgaandonor/
https://www.demaakbaremens.org/themas/orgaandonatie/elke-orgaandonor-telt/
https://www.demaakbaremens.org/themas/orgaandonatie/wat-gebeurt-er-bij-orgaandonatie-transplantcoordinator-bruno-desschans-vertelt/
https://www.demaakbaremens.org/themas/orgaandonatie/verhalen/stephanie-kreeg-nieuwe-longen/
https://www.demaakbaremens.org/orgaandonatie-en-transplantatie-2020/


Terugblik: De Maakbare Mens in 2021 

4 
 

VACCINATIE 

 

CORONAVACCINS 

 Website werd verder aangevuld: 

o Soorten vaccins  
 

 Online gespreksavond ‘Coronavaccinatie: een gesprek over de 

ethische vragen’ 

o Ingeleid door medisch filosoof Ignaas Devisch 

o Tom Goffin (jurist), Patrick Loobuyck (filosoof) en Wannes 
Van Hoof (Sciensano) voerden een geanimeerd gesprek onder 

leiding van An Ravelingien (ethica, AZ Delta) 

o Te herbekijken op ons Youtube-kanaal 

 

 

 

 

SLAAP 

 

BETER SLAPEN MET SLAAPAPPS? 

 Artikel voor de Dag van de Slaap (19 maart)  

o Beter slapen met slaapapps 

 

LESPAKKET 

 Wie ooit ons lespakket rond slaap voor het secundair onderwijs 

aankocht, ontving de aanvulling rond slaapapps. Iedereen up-to-

date! 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar informatie over vaccinaties of Covid-19? 

Hier lees je meer over de race naar een vaccin, de zoektocht naar 

medicatie, het effect op onze privacy, de link met genetica, … 

Slaap is iets raars. We sluiten onze ogen en we zijn weg. Naar een 

andere wereld die we ondergaan zonder er controle over te hebben. 

We beleven het niet bewust. 

Slaap lijkt iets passief, misschien zelfs een verspilling van kostbare 

tijd. Maar niets is minder waar! 

https://www.demaakbaremens.org/themas/corona/coronavaccin-soort-vaccin/
https://youtu.be/4OA98qixilw
https://www.demaakbaremens.org/themas/slapen/beter-slapen-met-slaapapps/
https://www.demaakbaremens.org/product/lespakket-slaap/
https://www.demaakbaremens.org/themas/corona/
https://www.demaakbaremens.org/themas/slapen/
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GENETICA 

 

LESPAKKET 

 Vernieuwd & in webwinkel: lespakket  

o Samen met experten in genetica en leerkrachten die vrijwillig 

input en feedback gaven 

 

 Test je kennis kwam ook op onze website terecht. 

 

LUNCHPRAATJES 

 In volle lockdown creëerden we een nieuwe activiteitenreeks: de 

lunchpraatjes. Drie korte lezingen voor tijdens de lunchpauze.  

o Genetische testen: meer info dan je vroeg? door Marlies 
Saelaert 

o Moeten we kiezen voor het gezondste kind? door Katrien 
Devolder 

o Wat maakt je een ouder? door Veerle Provoost  

 

 De lunchpraatjes blijven te bekijken via ons YouTube-kanaal en 

werden ook opgenomen in het online aanbod van de Dag van de 

Wetenschap. 

ABORTUS 

 

NIEUW THEMA 

 Onze website werd uitgebreid: 

o Hoe gebeurt een abortus? 

o Redenen voor een abortus 

o Verschil tussen noodpil en abortus? 

o Abortuswet | De discussie 

o Waar kun je terecht voor een abortus? 

o Abortus: vragen of nood aan steun? 

o Getuigenissen 

 

 De webpagina’s werden gerealiseerd met feedback van een 

medewerker van Luna, de koepel van abortuscentra. Het dossier 

bevat ook enkele moedige getuigenissen. 

 

 Met dit dossier willen we basisinformatie bieden over abortus en 

met de getuigenissen hopen we mensen meer inzicht te geven in de 

redenen en situaties die ten gronde kunnen liggen aan een abortus. 

Het mag duidelijk zijn dat geen twee verhalen hetzelfde zijn. 

Bij een abortus wordt een zwangerschap bewust vroegtijdig 

beëindigd. Het is een behandeling die dagelijks wordt uitgevoerd, 

maar waar nog steeds een taboe op rust. Hoe gebeurt een abortus? 

Waar kun je ervoor terecht? Welke redenen hebben vrouwen of 

koppels voor abortus? Wat zegt onze wet? 

DNA zit in ons en in alle levende dingen. Het vertelt iets over wie je 

bent, je geschiedenis en je toekomst. Benieuwd welke rol genetica 

speelt in jouw leven? 

https://www.demaakbaremens.org/product/lespakket-genetica-2021/
https://www.demaakbaremens.org/themas/genetica/test/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlau6PK0bugG89tkvFjJrOdGCZ1DlXkq0
https://www.demaakbaremens.org/themas/dossier-abortus/
https://www.demaakbaremens.org/themas/genetica/
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VRUCHTBAARHEID 

 

DRAAGMOEDERSCHAP 

 Als een kind een onzeker avontuur is 

o Nieuwe webpagina’s en jaarlijks talloze vragen die we krijgen 

over draagmoederschap zorgen ervoor dat dit thema steeds op 

onze radar is. Al jarenlang benadrukt De Maakbare Mens het 

belang van een wettelijke regeling rond draagmoederschap om 

zo een einde te maken aan de rechtsonzekerheid voor alle 

betrokken partijen.  

o Als reactie op politieke uitspraken en naar aanleiding van de 

beurs ‘Men having babies’ schreven we het opiniestuk Als een 

kind een onzeker avontuur is en dit verscheen in De Standaard. 

 

EMBRYODONATIE 

 Naar aanleiding van enkele vragen is de volledige pagina ‘Veel 

gestelde vragen over embryodonatie’ geactualiseerd. 

 

 Getuigenis over eicellen invriezen bij kanker  

LEVENSEINDE 

 

MENTALE KWETSBAARHEID 

 Interview met Ilke Montag, auteur van ‘Heiligen en hooligans’  

 

DAG VAN DE MAAKBARE MENS 2020 

 De panelgesprekken over levenseinde kunnen online herbekeken 

worden 

 

EXTERNE ACTIVITEITEN  

 Online lezing ‘keuzes bij het levenseinde’ door 

o Jacinta De Roeck i.s.m. HV Schoten en HV Schijnvallei 
 

 Wetenschapscafé ‘het uur van de dood’ door  

o Mieke Dumont en Ludo Vanopdenbosch i.s.m. 

HuisvandeMens Brugge  

Zwanger raken verloopt niet altijd even vlot: 1 op 6 koppels worstelt 

met vruchtbaarheidsproblemen. 

Er zijn verschillende behandelingen om mensen te helpen hun 

kinderwens te vervullen, soms met de hulp van donoren. 

Er bestaan vooroordelen en misverstanden over (on)vruchtbaarheid, 

vruchtbaarheidsbehandelingen en donorschap. Nieuwe technieken 

ontstaan en roepen vragen op. 

We denken er liever niet te veel over na, maar sterven doen we 

vroeg of laat allemaal. 

Hoe drastisch de dood ook is, het levenseinde kan op een eigen 

manier persoonlijk, zinvol en zelfs mooi zijn. Reden genoeg om er 

aandacht en zorg aan te besteden. 

Wat zegt de Wet Patiëntenrechten over het levenseinde? Hoe werkt 

euthanasiewet in de praktijk? Welke wilsverklaringen kan jij vandaag 

al invullen? 

https://www.demaakbaremens.org/als-een-kind-een-onzeker-avontuur-is/
https://www.demaakbaremens.org/als-een-kind-een-onzeker-avontuur-is/
https://www.demaakbaremens.org/themas/vruchtbaarheid/embryodonatie/
https://www.demaakbaremens.org/themas/vruchtbaarheid/embryodonatie/
https://www.demaakbaremens.org/themas/vruchtbaarheid/eicellen-invriezen/eicellen-invriezen-bij-kanker-een-getuigenis/
https://www.demaakbaremens.org/themas/levenseinde/interview-met-dr-ilke-montag-auteur-van-heiligen-en-hooligans/
https://www.demaakbaremens.org/dag-van-de-maakbare-mens/dit-was-de-dag-van-de-maakbare-mens-2020/
https://www.demaakbaremens.org/themas/vruchtbaarheid/
https://www.demaakbaremens.org/themas/levenseinde/
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MAAKBAARHEID VAN DE MENS 

 

DE MAAKBARE QUIZ  

 Strevend naar een corona-veilige activiteit met de nodige interactie 

ontstond De Maakbare Quiz. In mei speelden 11 teams online onze 

eerste quiz. 

 

DAG VAN DE MAAKBARE MENS 

 In oktober verwelkomden we in de Zebrastraat te Gent publiek.  

 Het thema: ‘Ik of wij? De (a)sociale kant van medische vooruitgang’. 

Dat onderwerp kwam naar boven in de coronacrisis, die aantoonde 

dat gezondheid niet enkel een individuele zaak is. 

 In drie panelgesprekken werd telkens een ander aspect belicht: 

o Medische beslissingen, enkel een kwestie van individuele 

zelfbeschikking? 

o In hoeverre zijn nieuwe medische technologieën echt vrij te 

gebruiken? De rol van omgeving in onze keuzes? 

o Persoonlijke gegevens over je lichaam, je gezondheid en je 

naasten: enkel van jou of van iedereen?   

DEBAT OP DINSDAG  

 Vooraf opgenomen en uitgezonden op vier dinsdagen in november. 

 Vier debatten over actuele maatschappelijke vragen bij medische 

technologieën: 

o De maatschappelijke uitdagingen bij prenatale testen 
o Patiëntenrechten in het licht van geavanceerde medische 

technologie 
o Artificiële intelligentie in onze gezondheidszorg 
o Zetten nieuwe medische technologieën ons familiebeeld op zijn kop? 

 Om bij de uitzendingen toch interactie in te bouwen met het publiek 

kozen we voor een streamingplatform met chatfunctie. Bij elke 

uitzending was minstens één van de panelleden uit het debat 

aanwezig in de chat om aansluitend de vragen van het publiek via de 

chat te beantwoorden. 

 Je kan nog steeds alle debatten herbekijken. 

 De uitzendingen kregen een plaats op de (digitale) Dag van de 

Wetenschap. 

 Deze reeks was een samenwerking met EOS Wetenschap, 

deMens.nu en Humanistisch Verbond. 

 

EXTERNE ACTIVITEITEN 

 Online lezing ‘Wat brengt 2021? over de medische en bio-ethische 

uitdagingen in 2021’ 

o Heidi Mertes  
 

 Quiz ‘Ontdek De Maakbare Mens’ in De Peperfabriek  

o Eline Cautaerts 
 

 Panelgesprek ‘we need to talk about transgender’ met  

o Piet Hoebeke en Griet Vandermassen i.s.m. Geuzenhuis Gent 

Medische en technologische ontwikkelingen laten ons toe in te 

grijpen in de mens. We kunnen mensen genezen, veranderen, 

verbeteren. De mens is in die zin maakbaar. 

Onderzoekers bestuderen of we ons leven kunnen verlengen. Een 

jongen krijgt een armprothese die hij bestuurt met zijn gedachten. 

Een man die zich vrouw voelt kan behandelingen ondergaan zodat 

geslachtskenmerken en genderidentiteit overeenkomen. 

De maakbaarheid biedt kansen, maar roept ook vragen op. 

https://www.demaakbaremens.org/onze-uitzendingen/
https://www.demaakbaremens.org/themas/maakbare-mens/
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TOP 3 ACTIVITEITEN AANGEVRAAGD DOOR EXTERNE ORGANISATIES 
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ONS PUBLIEK 
WIE CONTACTEERT ONS MET VRAGEN? 

      

                             

 

 

 

 

 

 

WELKE LEEFTIJDEN BEREIKTEN WE HET MEEST? 

 
Website 

25-34 jaar 

     

(Nieuw) 35  – 44 jaar      25 – 34 jaar (Nieuw) 

3. Geïnteresseerden  

(met specifieke, persoonlijke vragen) 

1. Studenten 

 
2. (Wens)ouders 

https://www.demaakbaremens.org/
https://www.facebook.com/DeMaakbareMens
https://www.instagram.com/demaakbaremens/
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VRAGEN PUBLIEK 

We waren nieuwsgierig of ons publiek ervaringen hadden met onze thema’s. 

Aan de hand van een bevraging deden we een oproep naar getuigenissen over 

abortus, vruchtbaarheidsproblemen, genetische aandoeningen, …  

We contacteerden alle respondenten en uit deze gesprekken kwamen 

persoonlijke verhalen die ondertussen op onze website te vinden zijn. 

Naast onze bevraging vinden mensen ook regelmatig hun weg naar onze 

mailbox met persoonlijke vragen. Deze kunnen gaan over een persoonlijke 

zoektocht tot achtergrondinfo voor een schoolopdracht. 

 

OVER WELKE ONDERWERPEN KREGEN WE VRAGEN? 

47 % 13 % 

13 % 

7 % 

9 % 
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j 

WEBWINKEL 

 
  

In onze webwinkel kregen we heel wat bestellingen binnen. 

 

TOP 3 

LESPAKKETTEN 

1. Genetica (nieuw!) 

2. Slaap 

3. Gezondheidsapps 

 

BROCHURES 

1. Folder Slaaptips voor tieners (en hun ouders) 

2. Brochure ’11 mythes over slaap’ 

3. Brochure ‘Eicel- en spermadonatie’ 

 

https://www.demaakbaremens.org/winkel/
https://www.demaakbaremens.org/winkel/
https://www.demaakbaremens.org/winkel/
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COMMUNICATIEKANALEN 
NIEUWSBRIEF 

We verstuurden in 2021 maandelijks een nieuwsbrief naar 
3 145 abonnees. In onze nieuwsbrieven vind je de column 

‘Mee met het Idee’, inhoudelijke bijdragen, boekrecensies, 

aankondigingen van activiteiten, … 

 

SOCIAL MEDIA 

Via Facebook delen we nieuwsberichten van andere media en organisaties die 

aansluiten bij onze missie, eigen inhoudelijke bijdragen, aankondigingen van 

onze activiteiten, leestips, oproepen (bestuurders)vacatures, enzovoort.  

We spelen in op zaken zoals Dag van de Vrijwilliger, Europese dag voor 

orgaandonatie en –transplantatie en Vrouwendag. 

 

 

 

 

WEBSITE 

Onze website kreeg 237 113 unieke bezoekers.  

De meest bezochte thema’s waren:  

1. Slaap 

2. Vruchtbaarheid  

3. Vaccins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 654 mensen volgen deze pagina    2 453 vind-ik-leuks 

 

3k weergaven/maand 169 volgers   

  191 volgers 

 10 nieuwe video’s • 8.314 views 

965 volgers            

Nieuw! 

https://www.demaakbaremens.org/nieuwsbrief/
https://www.demaakbaremens.org/nieuwsbrief/
http://www.demaakbaremens.org/
https://www.facebook.com/DeMaakbareMens
https://www.linkedin.com/company/de-maakbare-mens-vzw/
https://www.instagram.com/demaakbaremens/
https://www.youtube.com/channel/UCgQ2oXJD7GBHfJ2IkQfWDEQ
https://www.pinterest.com/demaakbaremens/
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MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIE IN DE STANDAARD INTERVIEW HEIDI MERTES 

Lees de volledige opinie over draagmoederschap van collega Liesbet 
op onze website.  

Lees op onze website het interview dat collega Aeneas schreef.  

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211102_98124162
https://www.demaakbaremens.org/als-een-kind-een-onzeker-avontuur-is/
https://www.demaakbaremens.org/interview-met-heidi-mertes/
https://www.demaakbaremens.org/interview-met-heidi-mertes/
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DS SOLIDARITEITSPRIJS 

De Standaard Solidariteitsprijs is een wedstrijd 

waarbij organisaties de kans krijgen om een 

krachtige advertentie te maken.  

De beste creaties komen in de krant. 

Wij werkten samen met het communicatiebureau 

Billie Bonkers en kwamen tot deze mooie 

inzending.  

 

https://www.facebook.com/DeMaakbareMens/posts/5707495459321394
https://www.facebook.com/DeMaakbareMens/posts/5707495459321394
https://www.facebook.com/DeMaakbareMens/posts/5707495459321394
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MEE MET HET IDEE 

2021 

JAN 

Behandeling van onvruchtbaarheid in Afrika, een 

medische en ethische uitdaging 

 Willem Ombelet 
 Niet enkel in Europa kennen koppels 

vruchtbaarheidsproblemen. Ook in Afrika 

blijven mensen ongewenst kinderloos en het 

taboe weegt zwaar. 
 

APR 

Crispr en epigenetica 

 Kristien Hens 
 DNA aanpassen of beïnvloeden is technisch 

mogelijk. Maar een mens is meer dan enkel 

genen.  
 

MEI 

Worden rusthuizen binnenkort vervangen door 

smart homes? 

 Tania Moerenhout 
 Worden rusthuizen binnenkort vervangen door 

smart homes? Nu technologie steeds vaker een 

plaats krijgt in de ouderenzorg, is ethische 

reflectie nodig. 

 

SEP 

Anonimiteit bij orgaandonatie 

 Stephanie Keustermans & Bruno Desschans 
 Beiden gaan ze in op het wettelijk principe van 

anonimiteit bij orgaandonatie. 

 

OKT 

Op weg naar een wet rond draagmoederschap 

 Isabelle Stuyver & Yves Aerts 
 Wie wordt er geholpen via draagmoederschap 

en hoe kan een wet over draagmoederschap een 

meerwaarde zijn? 

 

DEC 

De uitgebreide dragerschapstest 

 Sandra Janssens, Ariane Van Tongerloo &  
Paul Coucke & Stefan Joris  

 Een duik in je eigen DNA voordat je zwanger 

wordt via een dragerschapstest, hoe werkt dat? 

 

 

In onze column ‘Mee met het idee’ gaan 
verschillende deskundigen dieper in op 

een onderwerp dat past binnen de thema’s 

van De Maakbare Mens.  

De auteurs krijgen de ruimte om een 

gedachte of probleem uit te werken en 

dagen ook jou uit: ben jij mee met het idee? 

Meest gelezen: 

https://www.demaakbaremens.org/mee-met-het-idee-behandeling-van-onvruchtbaarheid-in-afrika-een-ethichsche-en-medische-uitdaging/
https://www.demaakbaremens.org/mee-met-het-idee-behandeling-van-onvruchtbaarheid-in-afrika-een-ethichsche-en-medische-uitdaging/
https://www.demaakbaremens.org/mee-met-het-idee/mee-met-het-idee-crispr-en-epigenetica/
https://www.demaakbaremens.org/mee-met-het-idee-worden-rusthuizen-binnenkort-vervangen-door-smart-homes/
https://www.demaakbaremens.org/mee-met-het-idee-worden-rusthuizen-binnenkort-vervangen-door-smart-homes/
https://www.demaakbaremens.org/mee-met-het-idee-anonimiteit-van-orgaandonoren/
https://www.demaakbaremens.org/mee-met-het-idee-op-weg-naar-een-wet-rond-draagmoederschap-2/
https://www.demaakbaremens.org/mee-met-het-idee-de-uitgebreide-dragerschapstest-janssens-joris/
https://www.demaakbaremens.org/mee-met-het-idee/
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OOK DIT NOG 
VRIJWILLIGERS  

In 2021 kregen we heel wat hulp vanuit verschillende hoeken. Vele vrijwilligers staken de handen uit de mouwen op verschillende manieren: 
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ACHTER DE SCHERMEN 

 

 

We namen afscheid van collega Marjan  

die na 17 jaren dienst bij De Maakbare Mens  

een andere uitdaging opzocht. 

 

 

 

 

Het bestuur van De Maakbare Mens verwelkomde drie nieuwe leden: 

 Dirk Lafaut 

o Huistarts en filosoof, als onderzoeker verbonden aan RHEA, het VUB expertisecentrum gender en diversiteit 

 Ilke Montag  
o Arts, specialist in de nucleaire geneeskunde 

 Caroline Van Geyt 

o Fondsenwerver en netwerker in UZ Gent 
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