ARS BERNARD

M.D., Ph.D.

Dr. Bernard Ars, M.D., Ph.D., geaggregeerde voor het hoger universitair onderwijs, is
arts-chirurg, specialist in de Oto-Rhino-Laryngologie en Cervico-Faciale Chirurgie,
Revalidatie voor gehoor-spraak-stem gestoorden en leerstoornissen; en
Medische Expertise.
Hij is titularis van een aggregaat thesis voor het hoger universitair onderwijs op een
otologische onderwerp betreffende het middenoor, getiteld: « Pars tympanica ossis
temporalis ».
Hij werd bijzonder beïnvloed door het onderricht van Professor J. Marquet.
Zijn veertig jarige loopbaan omvat:
een geneeskundig-chirurgicale ziekenhuispraktijk in Brussel en in Antwerpen,
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Universiteit van Anwterpen.
In het klinisch domein interesseert hij zich in de geheel otologie: doofstomheid, beroeps-
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doofheid, congenitale afwijkingen, otitis, erend voor behandeling van chronische
middenoorontstekingen.
Op het wetenschappelijk terrein, heeft hij zich vooral toegelegd op de studie van de
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pathogenie van middenoorontsteking, transmuceuse gaswisseling in het middenoor, het
evenwicht van drukvariaties in het middenoor, en van de morfologie van het os temporale.

arsbernard@hotmail.com

Dr.Bernard Ars heeft meer dan drie honderd vijftig tussenkomsten gedaan tijdens internationale congressen.

www.arsbernard.com

Hij heeft ca. tweehonderd artikelen en zestien collectieve werken gepubliceerd.
Hij ontving verschillende wetenschappelijke prijzen, waaronder de Politzer-prijs die voor
het eerst in 1990 werd uitgereikt door de Politzer Society -International Society for Otologic
Surgery and Science- voor zijn werk: “Retractions pockets: Pathogenesis and Surgical
techniques”.
Hij is lid van de redactieraad van vele internationale wetenschappelijke tijdschriften en lid
van vele internationale wetenschappelijk verenigingen.
Hij is op permanente basis betrokken geweest bij audiologische opleidingen, met name aan
de Léonard de Vinci Hogeschool - Institut Libre Marie-Haps te Brussel, waar hij het
directiecomité voorzit.
Hij is « visiting professor » van verschillend universiteiten: Debrecen (Hongarije), Nijmegen
(Nederland), Bucharest (Roemenië), Kiew (Oekraïne), Kinshasa R.D.Congo),… en consultent
in the Universiteit of Pittsburg (U.S.A.).
Dr.Bernard Ars is « Doctor Honoris Causa » van de Universiteit « Carol Davila » - Bucharest.
Hij is titularis van verschillende academische onderscheidingen.
Hij heeft ook verschillend internationale humanitaire missies gerealiseerd.
Dr. Bernard Ars, ook bachelor in de filosofie en gediplomeerd in de theologie, heeft zich
steeds bekommerd om de « personalisering »van de geneeskunde.
Hij heeft op dit terrein drie collectieve werken gepubliceerd: “The meaning of medecine: the
human person”, “Suffering and dignity”, “Fragilité, dis nous ta grandeur !”.
Hij is professor Anthropologie-Ethiek aan de Universiteit van Namur, lid van de Académie
Catholique de France en is ook Voorzitter van F.I.A.M.C.- Fédération Internationale des
Associations Médicales Catholiques, Vice-Voorzitter van F.E.A.M.C.- Fédération Européenne
des Associations Médicales Catholiques, Voorzitter van de Belgische Artsenvereniging
Sint-Lucas, Past-Voorzitter-Stichter van I.E.B. - Institut Européen de Bioéthique.

