
Nieuwe serie publieksdialogen tussen de Geneeskunde, de Kunsten en Geesteswetenschappen 

De Nieuwe Utrechtse School, een interdisciplinair samenwerkingsplatform tussen de faculteiten 

Geesteswetenschappen en Geneeskunde, organiseert voor de tweede maal een serie 

publieksdialogen met ditmaal als thema Fit for the Future: Toekomstverbeeldingen van de 

gezondheidszorg. In het onderwijs, onderzoek en de publieksdialogen die het platform organiseert 

wordt continu de verbinding gezocht met de medische wereld, geesteswetenschappers en 

kunstenaars.  

 

Fit for the Future 

De serie publieksdialogen in het voorjaar 2019 van De Nieuwe Utrechtse School proberen een 

antwoord te geven op de vraag: hoe wordt het gezondheidszorgsysteem ‘fit for the future’? Grote 

en ingrijpende veranderingen dwingen ons om op nieuwe manieren na te denken over ziekte, 

gezondheid en de gezondheidszorg. Technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op onze 

levensstijl, we worden steeds ouder en mobieler, en de samenleving wordt almaar diverser, waarbij 

ook nieuwe of scherpere scheidslijnen worden getrokken – tussen jong en oud, arm en rijk, hoger en 

lager opgeleid. Hoe leiden we professionals op – artsen, maar ook communicatiewetenschappers, 

economen, biomedici en filosofen- die zich bekwaam door het zorglandschap van de toekomst 

kunnen bewegen? 

 

Wie is de baas over je geest? 2 April, 20:00-22:00, Academiegebouw 

Bij de bijeenkomst op 2 april zullen experts uit verschillende disciplines discussiëren over de 

verschuivende machtsverhoudingen tussen zorgprofessionals en patiënten.  

De sprekers op 2 april zijn Jim van Os, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en voorzitter van de 

divisie Hersenen aan het UMC Utrecht, Joyce Lamerichs, taal- en communicatiewetenschapper aan 

de Vrije Universiteit, en Myrthe van der Meer, auteur van onder andere PAAZ en UP, twee 

autobiografisch geïnspireerde romans over de wereld van de psychiatrische kliniek. Zij zullen met 

elkaar in gesprek gaan over de vraag wie er nou echt de macht heeft in de zorg. Is het de medisch 

expert die uiteindelijk een diagnose stelt? Of is het de patiënt, die niet alleen mondiger wordt maar 

ook steeds meer toegang tot informatie over ziekte en gezondheid heeft? Deze verschuivende 

machtsrelatie zegt iets over de toekomst van de zorg, maar ook over het bredere vertrouwen in de 

samenleving dat mensen hebben in experts. Want: als je alles op internet kan vinden, waarom heb je 

dan nog een dokter, advocaat, of historicus nodig?   

 

En meer!  

Na de publieksdialoog op 2 april worden in het voorjaar van 2019 twee andere dialogen 

georganiseerd: 

• 9 mei 2019, Tussen Fake News en (bio)medisch Feit 

• 5 juni 2019, Fit for the Future: Toekomstverbeeldingen van de Zorg 
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