
“Hoe komt er tijd vrij voor aandacht voor ‘de menselijke persoon’ en hoe 
komt ‘de menselijke touch’ tot bloei binnen de digitale vernieuwing”

Algoritme & aandacht, mens & machine 

Symposium dinsdag 3 september 2019, 15.30 uur, Medisch Centrum  
Leeuwarden. Symposium bij het afscheid van René van Doremalen, 
geestelijk verzorger in het MCL. Het symposium is gratis.
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Hoe te investeren in menselijke aandacht in de 
steeds meer computergestuurde zorg?
 
 
Hoe komt er tijd vrij voor aandacht ‘voor de 
menselijke persoon’ en hoe komt ‘de menselijke 
touch’ tot bloei binnen de digitale vernieuwing?

Aandacht, samen, vernieuwen, zijn de drie  
kernwaarden van het MCL. De digitalisering van 
de zorg is zeker één van de grote vernieuwingen 
binnen de gezondheidszorg. Hoe werken wij als 
menselijke professionals samen met deze auto-
matiseringsprocessen? Zijn wij de slaaf van de 
computer, of is de computer onze hulp? 

De kernwaarde aandacht is niet voor niets een 
kernwaarde van het MCL. ‘Ieder mens is voor ons 
uniek’, staat er in de ziekenhuistoelichting ter ver-
duidelijking bij. Uniek impliceert onherhaalbaar. 
 
Algoritmes kunnen slechts functioneren vanwege 
herkenbare patronen, herhaalbaarheid dus. Met 
oefening in aandacht kunnen wij de kunstmatige 
intelligentie beheersen en er juist van profiteren.

Wat kan een menselijke professional allemaal 
betekenen in een zorgwereld die in toenemende 
mate wordt gekenmerkt door automatiserings-
processen? Welke kwaliteiten worden van deze 
professional gevraagd? En is het niet noodzake-
lijk om naast de investeringen in allerlei digitale 
processen, ook te investeren in de kwaliteit van de 
professionele menselijke maat?

Op 3 september zullen we trachten te verwoor-
den wat dit betekent voor de zorg en de zorg in 
het MCL in het bijzonder.
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15.30 uur   Inloop, inschrijven
16.00 uur   Inleiding door de dagvoorzitter
16.10 uur   Hoofdlezing Frans Brom: ruimte voor 
   aandacht: zorg, technologie,  
   beleid en ethiek  

Frans W.A. Brom is directeur/secretaris van de  
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en  
hoogleraar Normatieve aspecten van wetenschappelijke  
beleidsadvisering aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was 
hij Hoofd Technology Assessment bij het Rathenau Instituut 
en hoogleraar Ethiek van Technology Assessment.  

16.40 uur   Muzikaal intermezzo
16.45 uur   Het verhaal van Louise Klein:  
   Anouk streed; haar angst overwon  

Louise Klein is onderwijzeres te Hoorn. Zij is getrouwd, 
moeder van twee kinderen, waarvan er één – Anouk – in ons 
ziekenhuis is gestorven. 

17.00 uur   René van Doremalen: de verlanglijst;  
   preferenties en perspectieven van  
   patiënten en professionals  

René P.M. van Doremalen is sinds 1 oktober 1998 als rooms- 
katholiek geestelijk verzorger verbonden aan het MCL. In het 
MCL is hij pleitbezorger van de expertise van geestelijke 
verzorging: Zingeving, Ethiek en Verlangen. Sinds 2004 
heeft hij het Ethiek onderwijs ontwikkeld voor de Friese  
coassistenten passend binnen de topklinische  
setting van het MCL. 

17.20 uur   Vragen
17.30 uur   Afsluiting
   Hierop volgt aansluitend 
   de afscheidsreceptie tot 19.00 uur.
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