
Afscheidssymposium van Richart Huijzer

Humaniteit
en technologie

in de zorg

Uitnodiging
Zomer 2022 gaat onze collega Richart Huijzer met pensioen.
Bij gelegenheid van zijn afscheid vindt een symposium plaats, met 
aansluitend een receptie.
De Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat in samenwerking met 
andere partners, nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn, 
op donderdagmiddag 12 mei 2022.

Het symposium omspeelt de thematiek van zijn nieuwe boek:

Humaniteit en technologie in de zorg
Filosofisch - theologische verkenningen over humaniteit  

in relatie tot de toepassing van kunstmatige intelligentie, robotica, 
protocollisering en standaardisering in de zorgpraktijk

Een mens is niet in data te vangen. Humaniteit is meer dan technologie.
En toch is de mens gevormd door technologie vanaf de vroege ontwikkeling 
van zijn bestaan. Er is een continue wisselwerking tussen humaniteit en 
technologie. In onze tijd, waarin technologie in de vorm van kunstmatige 
intelligentie een nieuwe fase doormaakt is het spannend om de vraag naar 
de humaniteit te stellen. Gaat de computer de mens vervangen?

Ook in de zorg doen technologische 
ontwikkelingen meer en meer hun 
intrede. Denk aan de zorgrobot en aan 
betere diagnosestelling door computers. 
Ook de robot-huisarts komt dichterbij.
Zijn dit bedreigingen voor de zorg? Of 
geeft de stormachtige technologische 
ontwikkeling juist nieuwe mogelijkheden 
en meer tijd aan zorgverleners om de 
waarden van de humaniteit die er in de 
zorg toe doen, zoals compassie en hoop, 
te behartigen?



Symposium

11.45 Ontvangst en inschrijving en gelegenheid voor lunch
12.30 Verwelkoming door Gert Olthuis, voorzitter
12.35 Ervaringsverhalen over techniek en humaniteit in de zorg vanuit 

verschillende perspectieven:
 – Peter Franken, patiënt
 – Floor Branje, verpleegkundige
 – Harry van Goor, arts

Muzikaal intermezzo: klassieke jazzmuziek | door Robert Vermeulen, piano
 en Angelo Verploegen, trompet

13.30 Reflecties op techniek en humaniteit in de zorg met het oog op de 
toekomst door:

 – Peter Paul Verbeek, filosoof
 – Marcel Barnard, theoloog.
 – Bram van Ginneken, technoloog

Muzikaal intermezzo

14.45 Pauze
15.15 ‘Zomergasten’: Martijn de Groot interviewt Richart aan de hand van door 

Richart gekozen beeldfragmenten, volgens het concept ‘Zomergasten’
16.05 Richart overhandigt zijn boek aan Jan Smit, lid van de Raad van Bestuur 

van het Radboudumc

Muzikaal intermezzo

16.25 Afsluiting Symposium door Gert Olthuis

Receptie

16.30 Opening door Wim Smeets, voorzitter
 Negen mensen uit diverse gremia waarin Richart werkzaam was, 

zullen hem toespreken:
 – Robert Koorneef, directeur Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)
 – Gerjos Hengelaar, voorzitter Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk 

Verzorgers
 – René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland
 – Ivo de Blaauw, voorzitter Commissie Medische Ethiek Radboudumc

Muzikaal intermezzo



 – Jelle van Gurp, coördinator Team Moreel Beraad Radboudumc
 – Wim Graafland, secretaris Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg 

Protestantse Kerk in Nederland
 – Eimert van Middelkoop, lid Moderamen Centraal Interkerkelijk 

Contact Overheidszaken
 – Hanneke Muthert, voorzitter Commissie Wetenschap Vereniging 

van Geestelijk Verzorgers
 – Wim Smeets, hoofd Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat 

Radboudumc

Daarna is er tot 18.30 uur gelegenheid om Richart te feliciteren/ afscheid van hem 
te nemen, en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

Het symposium wordt georganiseerd door:
 – Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat Radboudumc
 – Commissie Medische Ethiek Radboudumc
 – Radboud Health Innovation Labs
 – Research Technology Centre Deep Learning Radboudumc
 – Commissie Wetenschap Vereniging van Geestelijk Verzorgers
 – Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg Protestantse Kerk in Nederland

Praktische informatie

 – Datum en tijd: Donderdag 12 mei 2022, 11.45 – 18.30 uur.
 – Locatie: Restaurant ‘De Haard’ in het Studiecentrum Medische Wetenschappen, 

Radboudumc.
 – Routebeschrijving: Routebeschrijving: www.radboudumc.nl/studiecentrum
 – Op het symposium is een beperkt aantal exemplaren van het boek van Richart 

eenmalig verkrijgbaar tegen het gereduceerde tarief van €25,00 (factuur 
ingesloten).

 – Accreditatie is aangevraagd bij het SKGV.
 – Cadeau: het de wens van Richart dat ieder die iets wil geven, dat doet in de vorm 

van een gift aan de Stichting Down Syndroom (SDS). De SDS stelt zich ten doel 
al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing 
van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun 
integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo 
normaal mogelijk leven te leiden. 
Stichting Downsyndroom, NL60 INGB 000 16 51 723  
(vermeld svp: Donatiedoel symposium Richart Huijzer 12 mei 2022).

 – We nemen de dan geldende coronamaatregelen in acht.
 – Svp aanmelden vóór 22 april: zie button / QR-code hieronder. In verband met 

het beperkte aantal plaatsen zal inschrijving geschieden op volgorde van 
aanmelding; u krijgt daar in de week ná 22 april nader bericht over.

 – Kosten deelname: €40,00. Als uw inschrijving definitief is ontvangt u per 
mail een factuur.

http://www.radboudumc.nl/studiecentrum
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/humaniteit-en-technologie-in-de-zorg


Personalia
Marcel Barnard is hoogleraar Praktische 
Theologie/ Liturgiewetenschap aan de Protestantse 
Theologische Universiteit, Amsterdam, en aan de 
Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Floor Branje is werkzaam als MC-verpleegkundige 
en als coördinator zorgcalamiteiten bij de 
afdeling Concernstaf Kwaliteit & Veiligheid. 
Ze rondt momenteel de master Besturen van 
zorgvernieuwing aan de VU in Amsterdam af.

Peter Francken begon als docent wiskunde en is 
inmiddels al ruim 20 jaar leidinggevende in het 
voortgezet onderwijs. In november 2020 werd hij 
binnen dertig uur getroffen door twee traumatische 
ervaringen: hij kreeg zelf de diagnose kanker en 
zijn jongste zoon overleed. Hij werd ondersteund 
door een medisch maatschappelijk werker en een 
geestelijk verzorger van het Radboudumc.

Bram van Ginneken studeerde natuurkunde en 
promoveerde op het vinden van tuberculose in een 
thoraxfoto met computers toen machine learning 
net begon op te komen. Vijftien jaar later werd hij 
hoogleraar in het Radboudumc. Daar leidt hij een 
onderzoeksgroep die met deep learning de computer 
tal van taken leert die nu nog het domein van 
menselijke experts zijn.

Harry van Goor studeerde geneeskunde en 
specialiseerde zich in de heelkunde, in het 
bijzonder de buikchirurgie in Groningen. Hij 
heeft zich gemanifesteerd in het (bio)medisch 
onderwijs en de snijdende vervolgopleidingen in 
het Radboudumc en daarbuiten, en is sinds 2013 
hoogleraar chirurgieonderwijs. Hij leidt een aantal 
innovatieprojecten op het ‘snijvlak’ van digitale 
technologie, (gebouwde) omgeving, zorgprocessen 
en gedrag.

Martijn de Groot is medisch bioloog en gedreven 
door een fascinatie voor de steeds verdergaande 
integratie van de mens met technologie. 
Als wetenschappelijk onderzoeker, docent, 
onderwijsontwikkelaar, programmaleider en 
innovator heeft hij gewerkt bij verschillende 
kennisinstellingen in zorg en welzijn. Martijn 
is momenteel als leidinggevende werkzaam bij 
Radboudumc Health Innovation Labs. 

Richart Huijzer studeerde agogiek, filosofie en 
theologie en promoveerde in de theologie. Hij werkte 
als docent, trainer en manager op het gebied van 
onderwijs, (jeugd)hulpverlening en kerkelijk werk. 
Daarna werkte hij vele jaren in het Radboudumc 
als geestelijk verzorger en ethicus. Hij maakte deel 
uit van tal van commissies op het snijvlak van zorg, 
ethiek, pastoraat en wetenschap.

Gert Olthuis is Universitair Hoofddocent 
Medical Humanities bij de vakgroep Ethiek van 
de Gezondheidszorg, afdeling IQ healthcare, 
Radboudumc Nijmegen.

Wim Smeets studeerde pedagogiek en theologie. Hij 
werkte in de gehandicaptenzorg, basispastoraat en 
de geestelijke verzorging. In het Radboudumc is hij 
UHD innovatie in spirituele zorg, hoofd van de dienst 
geestelijke verzorging en pastoraat. Daarnaast is 
hij leersupervisor en KPV-opleider en betrokken bij 
landelijke en internationale netwerken op gebied van 
supervisie en wetenschap.

Peter-Paul Verbeek is universiteitshoogleraar 
Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit 
Twente. Zijn onderzoek richt zich op het analyseren, 
ethisch beoordelen en verantwoord vormgeven van 
de invloed van technologie op mens en maatschappij. 
Hij is tevens vicevoorzitter van het bestuur van het 
Rathenau Instituut en voorzitter van de UNESCO 
World Commission for the Ethics of Science and 
Technology.

Robert Vermeulen is pianist en al een flinke 
tijd actief in de Nederlandse jazzmuziek. Hij had 
verschillende ensembles zoals Het Amsterdam 
Jazz Quintet, deed een Monk project genaamd ‘Ugly 
Beauty’ en was co-leader van de groep Talking Cows. 
Robert is sinds 1984 werkzaam als hoofdvakdocent 
Piano aan het conservatorium van Arnhem.

Angelo Verploegen is trompettist en al ruim 35 jaar 
actief in meerdere jazz-formaties waarmee hij talloze 
cd’s heeft opgenomen en buitenlandse tournees 
heeft gedaan. Daarnaast is hij veelvuldig te horen 
in het Metropole Orkest en het Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw. Sinds 2001 is hij als hoofdvakdocent 
verbonden aan de conservatoria van Utrecht en 
Arnhem.
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