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Het is alweer een maand geleden dat u van ons een uitnodiging kreeg voor het MediRisk Jubileumcongres Beter door Vertrouwen op 
21 april aanstaande in Tivoli Utrecht. Graag delen wij met u de actuele stand van zaken via deze congres update! Als u zich nog niet 

heeft ingeschreven dan helpt deze update u misschien over de streep. 

Tickets voor het MediRisk Jubileumcongres bestelt u hier

Forumdiscussie Knellende kwesties in medische aansprakelijkheid met o.a. Roland Friele (Nivel) en Oswald Nunes (KBS Advocaten)
De afgelopen jaren is de behandeling van claims eerder meer dan minder complex geworden. Hoe kan dat? Zijn de vraagstukken 

complexer geworden? Of is het de vaststelling van schade? En hoe verhoudt die weerbarstige dagelijkse praktijk zich tot onze 
gezamenlijk gedragen wens voor meer menselijke maat in de claimbehandeling?

Verschillende deskundigen uit de praktijk discussiëren met elkaar over deze issues en delen hun ervaringen met elkaar en het 
publiek. 

Gratis Masterclass Marcel Levi
In aansluiting op zijn lezing ontvangen deelnemers aan het congres aan link waarmee zij gratis kunnen deelnemen aan een 

Masterclass Empathisch Leiderschap van Marcel Levi. Bekijk nu alvast een voorproefje.

Complexe tijden met Marit de Vos
Marit is gynaecoloog i.o. en post-doc onderzoeker bij het directoraat kwaliteit en patiëntveiligheid in het LUMC. Zij promoveerde cum 

laude op haar proefschrift ‘Healthcare improvement based learning from adverse outcomes’. Tijdens het congres neemt Marit ons 
mee in de wereld van complex adaptive systems (CAS). 

Geeke Feiter over de menselijke maat in complexe dossiers
Geeke was nauw betrokken bij complexe kwesties zoals het aardbevingsdossier, de avondklokrellen en overstromingen in Limburg. Zij 

spreekt over de menselijke maat bij dit soort dossiers. Hoe verlies je die niet uit het oog? En wat is eigenlijk die menselijke maat?
Bekijk hier de uitnodiging van Geeke.

Anders vragen stellen met Puk van Dijk
Puck is filosoof, theatermaker en communicatie specialist. Als Socratisch gespreksleider stelt zij mensen op hun gemak én durft ze 

door te vragen waar het ongemakkelijk wordt. In deze inspirerende sessie wordt u op prikkelende en humorvolle wijze geconfronteerd 
met je eigen patronen en reflexen in gesprekken, én maakt u kennis met 3 socratische vaardigheden waar je gesprekken direct van 

opknappen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=W4_rU-cTrGU
https://91kdzpm.momice.events

