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Di 26/11
Vaxx or not? 

@ Barboek, Leuven

Di 19/11 
EXIT #myway 

@ Swartehond, Leuven

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met 
ons eigen overlijden. Dit hebben we – in België– soms 
zelf in de hand door een vrije keuze over ons eigen 
levenseinde. Philip Nitschke gaat in discussie met Ariane 
Bazan en Gertrudis Van de Vijver over de mogelijkheid 
tot euthanasie en hulp bij zelfdoding bij psychisch lijden. 
Ook het aspect ‘voltooid leven’ krijgt bestaansrecht in dit 
gesprek. Geerdt Magiels modereert. 
Let op: dit sofagesprek is Engelstalig!

In een maatschappij die steeds meer geconfronteerd 
wordt met depressies, burn-outs en psychische stoornissen 
lijkt het een steeds grotere uitdaging om te weten 
welke behandelingswijzen efficiënt, effectief en zinvol 
zijn. Kris Martens, Thomas Pattyn, Evi Verbeke en Peter 
Brems proberen enige klaarheid te scheppen in diverse 
therapeutische methodieken, meditatie en mindfulness. 
Geerdt Magiels modereert. 

Ruim één op vijf Belgen denkt dat vaccins niet veilig 
zijn. België is daarmee een van de landen die de 
veiligheid van vaccins het meest in vraag stelt. Dat blijkt 
uit een internationale studie van het Amerikaanse 
onderzoeksbureau Gallup. Marleen Finoulst gaat in 
gesprek met Tineke Schaper over de zin van vaccineren. 
Selma Franssen modereert. 

Als voorzitter van Effectief Altruïsme België liggen 
dierenrechten, ecologie, mensenrechten en sociale 
rechtvaardigheid filosoof Stijn Bruers nauw aan het hart. 
Om die reden deelt hij zijn ervaring en theoretische 
onderbouwing graag over zijn dierbaar thema. Na een 
korte uiteenzetting krijgen genodigden de gelegenheid om 
met hem én met elkaar gedachten uit te wisselen of in 
discussie te gaan.  

Drugs zijn van alle tijden en we zien ze in elke maatschappij 
terug. Cannabis is vandaag de dag één van de bekendste 
en meest gebruikte verdovende middelen. Jan Tytgat en 
Paul Van Deun buigen zich over deze vraagstukken van 
het recreatief en medicinaal gebruik. Lieven Vandenhaute 
modereert.
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Woe 20/11 

@ Noir koffiebar, Leuven

Vaxx or not? 

Woe 27/11 
Effectief altruïsme (filocafé) 

@ Wereldcafé COOP,
Leuven

Do 28/11
Als de rook om je 

hoofd is verdwenen  
@ Noir koffiebar, Leuven

EXIT #myway 

Psycho Killers?

Effectief altruïsme (filocafé) 

Als de rook om je 
hoofd is verdwenen  



      (aus) – oprichter en directeur van exit international; auteur 
van ‘the peaceful pill handbook’
                        – professor klinische psychologie (ulb)
                                       – moraalfilosoof (ugent); directeur centrum 
voor kritische filosofie

                            – bioloog en filosoof; auteur van ‘liever sterven’, …
                       – klinisch psycholoog; gedragstherapeut

                          – psychiater crisisinterventiecentrum (campus gasthuisberg); 
hoofdredacteur de Jonge psychiater

                   – klinisch psychologe; psychoanalytisch therapeut (ugent)
                     – Journalist vrt; onderzoek naar de schaduwkanten van 
mindfulness

                        (nl) – klassiek homeopaat; auteur van ‘leven zonder 
vaccinaties’
                              – arts ; hoofdredacteur bodytalk; driJvende kracht 
achter gezondheid en wetenschap

                    – moraalfilosoof en activist; winnaar skepp-priJs 2015; 
voorzitter en medeoprichter van effectief altruïsme belgië

                   – toxicoloog en professor (ku leuven); auteur van ‘cannabis 
onder controle. hoe?’
                          – klinisch psycholoog; gewezen directeur de spiegel; 
auteur van ‘het gekaapte brein’
                                 – radiopresentator en interviewer vrt
         – freelance Journaliste biJ charlie magazine, knack, de 
morgen, de standaard...
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ariane bazan 
gertrudis van de viJver
 
geerdt magiels 
kris martens 
thomas pattyn
 
evi verbeke 
peter brems 

tineke schaper 

marleen finoulst
 
stiJn bruers
 
Jan tytgat

paul van deun

lieven vandenhaute 
selma franssen

wie is wie?


