HIGH TECH
HUMAN TOUCH
Lezingen over
wetenschap en technologie
Nanotechnologie, zorgrobots,
big data, augmented reality…
Het zijn termen die steeds vaker
opduiken, technieken waar veel
in wordt geïnvesteerd.
Maar de leek vraagt zich af: waar
hebben we het eigenlijk over?

Technologie en wetenschap ontwikkelt zich
vaak snel, maar hoeveel krijgen wij daar nu
werkelijk van mee? Dat is jammer, want vaak
gaat het om reuze-interessante ontwikkelingen
die van grote invloed kunnen worden in onze
wereld.
Gelukkig hebben wij op steenworp afstand een
heel stel knappe koppen zitten. Universiteit
Twente loopt voorop in de technische wereld en
heeft een zeer ondernemende campus. Ook zij
vinden dat al die kennis best gedeeld mag
worden met het brede publiek. Niet voor niets
hebben zij als slogan: High Tech Human Touch.
In het najaar van 2015 organiseert Bibliotheek
Hengelo samen met Universiteit Twente twee
lezingen op gebied van wetenschap en
technologie. Want mens en technologie zijn
nooit ver van elkaar verwijderd!
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Alles over wetenschap
High Tech Human Touch

Wetenschap: een term die een breed scala aan
associaties oproept. Maar wat is wetenschappelijk onderzoek nu precies? Wat doet een
wetenschapper de hele dag? Waarin verschilt
een psychologisch onderzoeker met de typische
labrat? En wat heeft al dat onderzoek ons nu
eigenlijk opgeleverd?
Vanavond wordt de wetenschap vanuit diverse
invalshoeken belicht. Verschillende sprekers
zullen vertellen over hun eigen vakgebied. Als
het goed is ga je naar huis met een helder beeld
van het leven van de wetenschapper en begrijp
je een stuk beter wat er allemaal gaande is op
de campus!
Donderdag 8 okt | 20.00 uur – 22.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur
Bibliotheek Hengelo Stad

€ 5,00 / € 7,50 (niet-leden)
Incl. pauzedrankje

De toekomst van de
gezondheidszorg

High Tech Human Touch
Ontwikkelingen binnen de medische wetenschappen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe
ziet de gezondheidszorg er straks uit? Drie
UT’ers nemen je vanavond mee de toekomst in!
Lange wachttijden, hoge werkdruk, hoge kosten:
bekende problemen in de zorg. Professor
Boucherie onderzoekt hoe wachttijden in
ziekenhuis kunnen worden verkort en neemt je
graag mee in zijn werk. Hoogleraar prof. dr. van
Montfort spreekt vanavond over de bekostiging
van de gezondheidszorg. Hoe blijft de zorg in de
toekomst betaalbaar? Tot slot zal iemand van de
opleiding Technische Geneeskunde uitweiden
over diverse technologische ontwikkelingen in
de gezondheidszorg. Uiteraard is er veel ruimte
voor vragen.
Donderdag 5 nov | 20.00 uur – 22.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur
Bibliotheek Hengelo Stad

€ 5,00 / € 7,50 (niet-leden)
Incl. pauzedrankje
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