
Programma CASH-cursus 

CASH 2 Management & Leiderschap in de heelkunde 

 

Inhoud cursus 
Bij de opleiding tot chirurg ligt de focus vooral op heelkundige vaardigheden. Daarnaast is er 

beperkt ruimte voor zgn. soft skills, zoals communicatieve vaardigheden en de omgang met 

(tucht)klachten. Er is echter geen aandacht voor de basis vaardigheden welke nodig zijn om 

de omstandigheden waarin we als chirurg werken zo optimaal mogelijk naar onze hand te 

kunnen zetten. Tijd om daar verandering in te brengen! 

De CASH module management en leiderschap vormt een eerste introductie in de kennis en 

vaardigheden welke nodig zijn om leiderschap te kunnen tonen, juist datgene wat de 

buitenwereld van ons verwacht. Verschillende onderwerpen zullen hierbij worden belicht, 

waaronder de financiële aspecten van ons zorgstelsel, teamwerk en samenwerking, 

onderhandeltechnieken, omgaan met fouten en persoonlijk leiderschap. 

De cursus kent een sterk interactief karakter. Daarom is het van belang dat u deze goed 

voorbereid door de opgegeven literatuur echt tevoren door te nemen. Ook wordt van u 

verwacht actief bij te dragen in het aanleveren van relevante casuïstiek.  Na inschrijving volgt 

hierover meer informatie. 
 

Coördinatoren 

Arjen Witkamp, chirurg UMCU 

Schelto Kruijff, chirurg, UMCG 
 

Datum en locatie 

9 februari 2021 

Online of Leeuwenhorst, Noordwijkerhout 
 

Programma  
09.00 - 09.15 Welkom en introductie      Witkamp/Kruijff 

09.15 - 10.00 Financiering en marktwerking in de zorg (presentatie) 

10.00 - 10.45 Een goed idee, wat doe ik daarmee? (verhaal uit de praktijk) 

10.45 - 11.00 Pauze 

11.00 - 12.30 Hoe krijg ik mijn zin en werk ik toch goed samen (casuïstiek) 

12.30 - 13.30 Lunch (inclusief motiverende TED-talk van 20 minuten) 

13.30 - 14.30 Omgaan met fouten (casuïstiek) 

14.30 - 14.45 Pauze 

14.45 - 15.30 Persoonlijk leiderschap (interactieve sessie)   Marcel Levi 

15.30 - 15.45 Wrap-up en afsluiting  
 

  



Voorbereidende literatuur 
Boek “Getting to Yes, negotiating agreement without giving in” (Roger Fisher/William Ury, 

EAN 9780143118756) of in Nederlandse vertaling “Excellent onderhandelen”; beide 

verkrijgbaar online bij bol.com of andere (management)boeken sites. 
 

Vragen m.b.t. de CASH cursussen 

Bureau NVvH 
opleiding@heelkunde.nl 
 

Vragen m.b.t. uw aanmelding 

B.E.N.G!  
cash@bengonline.nl 
 

 

 

mailto:opleiding@heelkunde.nl
mailto:cash@bengonline.nl

