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Zoek het uit: aftrap door Sander de Hosson en Marjolein den
Ouden
Sander de Hosson en Marjolein den Ouden trappen af op het congres Zoek het uit op 10 februari in
Nieuwegein. Wie zijn zij?

Sander de Hosson
‘De dood is rauw en onomkeerbaar, kennis kan die laatste fase verzachten’ vindt Sander de
Hosson. Hij is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en schrijver van columns waarin hij
aandacht vraagt voor de zorg voor mensen die nog maar kort te leven hebben. Een deel van deze
indrukwekkende verhalen is gebundeld in zijn boek Slotcouplet waarvan onlangs de elfde druk
verscheen. Zelf zegt hij daarover: ‘Ik wil de palliatieve zorg in de spotlights hebben en meer in het
medisch denken integreren. Dat doe ik door verhalen te vertellen die gebeuren in het ziekenhuis en
herkenbaar zijn voor mensen in de zorg.’
Sander de Hosson sprak eerder op het congres Thuis in het Verpleeghuis. Lees hier het verslag.

Marjolein den Ouden
De optimale match tussen mens en technologie maak je samen! In haar presentatie laat Marjolein
den Ouden zien hoe zij samenwerkt met burgers, mbo- en hbo-studenten, zorgprofessionals,
bedrijfsleven en kennisinstellingen bij de (door)ontwikkeling en integratie van technologie in zorg
en welzijn. Met als doel om een brug te maken tussen praktijk en wetenschap. Marjolein den
Ouden is lector Technology, Health & Care bij hogeschool Saxion en practor Zorg en Technologie
bij ROC van Twente.
Zij is de eerste in Nederland die beide functies gezamenlijk uitvoert. Zo brengt ze niet alleen zorg
en technologie dichter bij elkaar, maar ook onderwijs, onderzoek en praktijk. Marjolein koos ervoor
geen lectorale rede te houden. In plaats daarvan gebruikte ze een augmented reality-applicatie om
haar onderzoeksagenda te presenteren. ‘Een bewuste keuze', zegt ze zelf. ‘Want bij augmented
reality komen onze wereld en technologie samen.’
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