
UPDATE ON EYES 
SEEFELD, OOSTENRIJK 

Woensdag 8 t/m zaterdag 11 maart 2023 

Geaccrediteerd door het NOG met 10 punten

Meer informatie en inschrijven: 
www.updateoneyes.nl

DOELGROEP: 

Oogartsen, oogartsen in opleiding 
en aanpalende specialisten 
(eventueel in opleiding). 

GEORGANISEERD DOOR: 

Helen van Santbrink-Bakker 

Guus van Hogerwou

BETREFT: 

De nieuwste ontwikkelingen 
binnen de oogheelkunde worden 
weer met u besproken.  

Het wordt, net als de vorige keren, 
een congres vol praktische tips 
van inspirerende en 
toonaangevende sprekers. 

CONTACT: 

Voor vragen, bel of mail gerust! 

Daphne Labadie - Oudes 
Balance Business Events B.V. 

Tel: 020 57 27 180 

of mail: 

updateoneyes@balance-events.nl 



Als externe spreker op onze 6e Update on Eyes: 
RUUD VELTENAAR 

Een bijzondere kijk op de toekomst van de gezondheidszorg. 

RUUD VELTENAAR 
Inspirator van transformatie 

Ruud Veltenaar is filosoof, spreker, schrijver en als faculty member verbonden aan het 
Strategisch Leiderschap Programma op Nyenrode Business University. Hij heeft een 
indrukwekkend trackrecord als bestuurder van ondernemingen op bijna alle 
continenten.  
Ook als serieel entrepreneur heeft Ruud fascinerende avonturen meegemaakt en als 
CEO van een internationaal impact fonds heeft Ruud 8 miljard dollar mogen investeren 
in start- en scale-ups in vele sectoren, waaronder life-science, bio-med en healthcare. 

Ruud behoort tot de meest gevraagde en best 
beoordeelde sprekers in de markt en Update on Eyes is 
dan ook erg blij dat hij begin maart met ons in gesprek 
gaat over onze toekomst. En mocht jij niet geïnteresseerd 
zijn in jouw toekomst, dan is de toekomst wel 
geïnteresseerd in jou! 

“ONCE UPON A FUTURE” 
Diagnose 2023 – Toekomst van houdbare zorg 

Als we naar onze wereld kijken blijkt het knap onrustig. Een 
pandemie en een energiecrisis, toenemende armoede en daarmee 
sociale onrust en protesten, klimaatverandering, inflatie met een 
dreigende, lang aanhoudende recessie en zelfs een oorlog op ons 
continent. 

Al deze elementen en ontwikkelingen tezamen zijn de onmiskenbare 
kenmerken van een verandering van tijdperk, of beter gezegd; een 
transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Wat zijn 
de vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen? 
Hoe kunnen we ons het beste voorbereiden op de aandienende 
toekomst? In ons werk en in ons leven? 

Onze wereld zal door middel van tien onvermijdelijke en onomkeerbare transities 
kantelen naar Utopia voor Realisten. Het zorgsysteem is één van deze tien transities met 
als centrale vraag ‘hoe houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen?’. 

Begin maart 2023 organiseert Update on Eyes in Oostenrijk een uniek inspiriment met 
Ruud Veltenaar en hij neemt ons dan mee op expeditie naar de ontketende toekomst 
van de zorgsector. Vanuit een brede blik op de zorg als geheel gaan we reflecteren op 
de financiële houdbaarheid (betaalbaar), de personele dimensie (voldoende handjes 
aan het bed) en de maatschappelijke dimensie (hoe creëren we draagvlak voor harde 
en pijnlijke maatregelen die onafwendbaar lijken). Een eminente en diep ontwrichtende 
crisis in de zorg is elke dag zichtbaar, met als serieuze uitdaging “hoe voorkomen we de 
ineenstorting van het systeem?” 


