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Activiteiten 

De redactie heeft zich ook in 2021 weer intensief bezig gehouden met medisch-ethische en 

medisch-juridische ontwikkelingen. Op de website van de JPV, www.provita.nl, worden de 

actualiteiten op de voet gevolgd. Verder is eraan gewerkt om oude jaargangen van Pro Vita Humana 

(PVH) beter te ontsluiten via de website. Enkele bestuursleden en redactieleden publiceerden 

artikelen in onder meer het Nederlands Juristenblad. 

Op woensdag 24 november 2021 is een themabijeenkomst georganiseerd, waarvoor naast het 

bestuur van de JPV, ook de adviseurs en de redactie van PVH waren uitgenodigd. Onderwerp van 

gesprek was onder meer waarin de JPV zich onderscheidt, de herkenbaarheid van de boodschap van 

de JPV, het betrekken van leden bij de activiteiten van de JPV, ledenwerving en samenwerking met 

andere organisaties die zich sterk maken voor het leven en patiëntenrechten. De conclusie is dat de 

JPV bestaansrecht heeft als juridisch kenniscentrum op het gebied van pro life. Het bestuur zal zich 

in 2022 verder bezinnen over deze thema’s. 

Op 2 oktober 2021 heeft JPV een symposium georganiseerd over het thema “Voltooid leven”. 

Sprekers waren prof. mr. dr. Martin Buijsen, prof. dr. Alfred Sachs en prof. dr. Tinie Kardol, 

dagvoorzitter was mr. André Rouvoet. De drie sprekers belichtten het onderwerp vanuit de eigen 

expertise. Door de coronamaatregelen kon het symposium niet fysiek worden georganiseerd en 

moest worden uitgeweken naar een uitzending vanuit een studio. Helaas bleek de belangstelling 

beperkt, ongeveer 40 personen keken online mee. Na het symposium is blijvend de aandacht 

gevraagd voor het thema door onder meer samenvattingen van het symposium, en later het gehele 

symposium, digitaal via YouTube te ontsluiten. De digitale versie van het symposium is een 

blijvende bron van informatie van hoog niveau en erg belangrijk voor onze publiciteit. In januari 

2022 wordt een schriftelijke samenvatting aangeboden aan alle wetenschappelijke bureaus van 

politieke partijen. 

Externe contacten  

Het bestuur van de JPV onderhoudt contact met diverse organisaties in binnen- en buitenland. De 

JPV participeert in het Platform Zorg voor Leven (PZvL). De JPV is één van de deelnemers in het 

bestuur van het PZvL. Bestuurslid Rudolf van Binsbergen vertegenwoordigt de JPV en woont de 

vergaderingen van het PZvL bij. 

Verder wordt toenadering gezocht tot diverse andere organisaties, zoals het Prof. dr. G.A. 

Lindeboom Instituut, de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en ForumC. Bezien wordt hoe wij 

elkaar kunnen versterken. 

4. Financiën 

De financiële situatie van de JPV is kwetsbaar. Het symposium deed een aanzienlijk beroep op de 

financiële middelen van de vereniging. Fondsenwerving is noodzakelijk. 

http://www.provita.nl/

