
 

 

1.01 Wie een keer wordt bestraft is nog geen slechte zorgverlener 

Mr. O.L. (Oswald) Nunes is als advocaat werkzaam bij KBS Advocaten N.V. te Utrecht. Hij is 
gespecialiseerd in medisch aansprakelijkheidsrecht. Oswald heeft een jarenlange ervaring op het 
gebied van civiele-, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en 
instellingen in de gezondheidszorg. Bijzondere aandacht heeft hij voor regelgeving omtrent de 
opleiding en registratie van artsen.  
 
Ter gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum als advocaat is dit jaar van de hand van Oswald verschenen 
Tot Persistit!, verzamelde blogs van een defense lawyer in het gezondheidsrecht (Boom juridisch, 
2021).  
 
In zijn bijdrage op de Dag van de Eerstelijn geeft 
Oswald een schets van het systeem van het 
medisch tuchtrecht en wordt uitleg gegeven over 
het verloop van een procedure bij de 
tuchtrechter. Ook worden diverse voorvallen in 
de dagelijkse praktijk en enkele in het oog 
springende uitspraken van de tuchtrechter 
besproken. Onderwerpen die daarbij aan de orde 
komen zijn onder meer het beroepsgeheim, de 
geneeskundige verklaring, dossiervoering, 
samenwerking, bejegening, triage, taakdelegatie, 
supervisie en waarneming. Tot slot worden er praktische tips gegeven in het onverhoopte geval er 
een klacht komt of dreigt. 
Er bestaat daarbij volop ruimte voor vragen en discussie.  
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Aan te bevelen voor:  Alle doelgroepen 
 
1.02 Het vrouwenbrein 
Het vrouwenbrein is fors kleiner dan dat van de man. Toch doet hun denkvermogen niet onder voor 

dat van mannen; hoe compenseren zij voor hun kleinere hardware?  

Iris Sommer schetst in ‘Het vrouwenbrein’ een zo volledig mogelijk beeld hoe en waarom onze 

hersenen verschillen. Vrouwen hebben niet dezelfde hersenen als mannen. Hun brein is fors kleiner 

en hun hersenschors telt liefst zeventien procent minder zenuwcellen. Toch doet hun denkvermogen 

niet onder voor dat van mannen; hoe compenseren zij voor hun kleinere hardware?  

Ronde 1:  13.00-14.00 - plenair 



 
Docent: Iris Sommer is opgeleid als arts en psychiater, 

promoveerde cum laude op het gebied van 

schizofrenie en richtte de Stemmenpoli UMC 

Utrecht op. Zij is hoogleraar psychiatrie, met als 

specialisatie de behandeling van schizofrenie en 

hallucinaties. In 2016-2017 is haar onderzoek naar 

hallucinaties, 'Publieksonderzoek van het jaar 

(zieikspoken.nl) geworden. Zij kan ons alles 

vertellen over de mysteries van ons brein. 
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