Wetenschappelijk congres 2013

‘Alles klinkt mooier in het Concertgebouw’
4 oktober vond het wetenschappelijk congres van
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
plaats in het Concertgebouw in Amsterdam.
Een prachtige ambiance voor een even zo
goed maatschappelijk onderwerp: ‘Ouderen
in veilige handen’. De dag werd afgetrapt door

KNB-voorzitter Franc Wilmink. Hij zei dat de
overheid moet gaan zorgen voor een vangnet,
want ‘een fatsoenlijke rechtsbedeling door de
overheid kan niet alleen aan de markt worden
overgelaten. Sommige diensten lenen zich niet
voor marktwerking.’ Na zijn speech begon het
congres pas ‘echt’. Sprekers vanuit verschillende
disciplines, afgewisseld door acteurs en twee jonge
talentvolle musici, haakten vanuit hun eigen
expertise aan op het onderwerp van de dag. Dit
leverde na afloop veel enthousiaste reacties op.
Een beeldimpressie.
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Kees Blankman, dagvoorzitter: ‘Gewogen intuïtie
en gestolde ervaring zijn erg belangrijk.’

Onderzoekster Joske Kaljee van
de Vrije Universiteit:
‘Hebt u al een levenstestament?’
VIA-voorzitter Saskia van der Merwe: ‘Beperkingen
in cognitie geven grote kans op wilsonbekwaamheid.’

Aart Hendriks (KNMG):
‘ Wees voorzichtig met het delen van informatie.’
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Wiesje van der Flier (VUmc Alzheimercentrum):
‘Diagnose is het startpunt van de verdere ziekte.
Zorg kan vanaf dan goed geregeld worden!’

knb

Herman Post (Alzheimer Nederland):
‘Ga als notaris naar buiten, geef informatie
over wat u wel en niet kunt doen.’

KNB-bestuurslid Jef Oomen: ‘ We staan midden
in de maatschappij en leveren op deze manier
een bijdrage aan de bestrijding van een
m aatschappelijk probleem.’

Staatssecretaris Martin van Rijn: ‘Doel is dat
ouderen zich veilig voelen en ook veilig zijn.’

Chanien Engelbertink: ‘ Waar een wil is,
is een weg! Maar waar is de weg van de wil?’
[Uit Suske en Wiske, De Steensnoepers – red.]
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