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Programma 

 
 
14.00 uur Ontvangst met koffie en thee 
 
14.15 uur Opening 

• Ingeborg Steneker, directeur directoraat Kwaliteit & 
Patiëntveiligheid 

 
14.20 uur Zorgvernieuwing: hoe begon het ooit als programma, waar staan we 

nu en zijn we klaar voor alle mogelijkheden van morgen  
 

• Prof. Ferry Breedveld, oud voorzitter Raad van Bestuur 
• Richard van Hooijdonk: Key note spreker Richard van Hooijdonk biedt 

inspirerende lezingen over de impact van technologie op de manier waarop 

we leven werken en ondernemen. Als trendwatcher en futurist baseert hij 

zijn verhaal op de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van technologie 

en de toekomst. Richard van Hooijdonk wordt geassisteerd door een 15-tal 

research-specialisten. Met dit team onderzoekt hij dagelijks de laatste 

trends op het gebied van (onder andere) robotica, het Internet of Things, 

zelfrijdende systemen, virtual & augmented reality, bio-, nano- en 

neurotech, en 3D&4D printtechnologie.  
• LUMC 2.0 Carolien Lagers/Nienke Hendriks 

 
15.45 uur Pauze 
 
16.15 uur Veiligheid: een ontdekkingsreis naar een open en energieke 

cultuur, werkplezier en samen continu verbeteren.  
 

• Dr. Elise Sarton, Divisievoorzitter en Afdelingshoofd Anesthesie 
• Arjen Banach: Key note spreker Arjen Banach is er van overtuigd dat 

organisaties in de zorg met aandacht voor hun professionals zich de 

komende jaren gaan onderscheiden. Door te zorgen dat medewerkers 

betrokken zijn en een cultuur waarin professionals centraal staan. Maar hoe 

creëer je deze ultieme werkplek? Met de juiste motivatie en energie laat  

Arjen Banach zijn publiek zien hoe je dit ook binnen onze organisatie of team 

voor elkaar krijgt. Humor, interactie, prikkelende vragen en eyeopeners 

voeren de boventoon. 
• Dr. Marit Vos, gynaecologe i.o, gepromoveerd op ongewenste 

uitkomsten in de zorg 
 

17.45 uur Wat gaan wij morgen doen: door Ingeborg Steneker 
 
17.50 uur  Slotwoord door Prof. Martin Schalij, lid Raad van Bestuur LUMC 
 
18.00 uur  Receptie dr. Fred Boer, hoofd zorginnovatie.  
 
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. U kunt zie hier aanmelden 

https://forms.lumc.nl/lumc2/Symposium02-02-2023


 
 


