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1. INLEIDING 
 

Beste laatstejaars aios, 

Welkom bij jullie allerlaatste CASH-cursus. De ‘Finalistentrack’.  

Het belooft een mooie dag te worden, die volledig in het teken staat van het versoepelen 

van de overgang van aios naar chirurg. Het programma geeft voldoende ruimte om alle 

vragen te stellen die passen bij deze laatste fase van de opleiding. 

We zijn trots op de sprekers die zich beschikbaar hebben gesteld voor deze editie. Onder het 

genot van een ontbijt wordt de dag op informele wijze gestart door de nieuwe voorzitter van 

de NVvH, Bernard Elsman, die beschikbaar is voor alle vragen omtrent de betekenis van de 

vereniging voor een jonge, klare chirurg. Wij zorgen voor een heerlijk ontbijt. 

Naast ervaren chirurgen, die hun sporen zowel binnen als buiten de operatiekamer hebben 

verdiend, zullen bijdrages geleverd worden door juridische en financiële experts over 

onderwerpen als tuchtrechtspraak, ondernemen in de zorg en loondienst- vs. maatschap 

constructies. De dag wordt afgesloten met een plenaire sessie. 

We kijken uit naar jullie komst en input. 

Met vriendelijke groet, 

 

Cursuscoördinatoren CASH Finalistentrack 

Dr. J.J. Blok – vaatchirurg – Groene Hart Ziekenhuis 

O.R.M. Wikkeling, MD MBA – vaatchirurg - Heelkunde Friesland Groep 

 

NVvH Bureau 

Esther Jacobs, senior adviseur Opleiding & Onderwijs 

Anita Bruning, administratief medewerker Opleiding & Onderwijs 

 

 

B.E.N.G! 

Marlous van Bommel  

Julie Goossens 
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2. INHOUD CURSUS 
 

In deze cursus worden onderstaande thema’s uit SCHERP behandeld: 
 

SCHERP thema’s  

4 Perioperatieve zorg en postoperatieve complicaties 

5 Vastleggen en overdragen 

6 Opleiding 

 

 

3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 

Na afloop van deze cursus: 

• weet de deelnemer hoe hij/zij moet omgaan met grenzen, complicaties en fouten en 

administratie daarvan  

• weet de deelnemer hoe de financiële structuur van de Nederlandse gezondheidszorg is 

opgebouwd  

• kan de deelnemer de verschillen in civiel en tuchtrecht omschrijven  

• kent de deelnemer het vervolg van leren na de opleiding: Continue Professionele 

Educatie  

• weet de deelnemer globaal waar de RGS voor staat en wat de bemoeienis hiermee zal 

zijn 
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4. PROGRAMMA 
 

 

 

De borrel is onder voorbehoud van corona-richtlijnen.  

Tijd Zaal Programma Spreker Groep

08.30 - 09.00 Erasmus pier Ontvangst en registratie

09.00 - 09.05 B9 Welkom en inleiding Joris Blok, Marald Wikkeling  1-4

09.05 - 10.00 B9 Ontbijt met de voorzitter NVvH Bernard Elsman  1-4

10.00 - 10.30 B9 Transitie van assistenten in loondienst naar zelfstandige of zzp-er bij een MSB Wouter Koelewijn  1-4

10.30 - 11.00 Erasmus pier Koffiepauze

 Workshopronde 1

11.00 - 11.45 B9 Workshop A: Financiële jungle voor de startende medisch specialist Denis Portier, Chris van der Mei 1

B11 Workshop B: Fit to perfom, uitzondering of norm? Koen van der Bogt, Ian Alwayn 2

B13 Workshop C: Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do's-and-dont’s voor de aios George Akkersdijk 3

B15 Workshop D: Een levenslange nieuwsgierige chirurg…happy surgeon! Menno Vriens 4

 Workshopronde 2

11.50 - 12.35 B9 Workshop B: Fit to perfom, uitzondering of norm? Koen van der Bogt, Ian Alwayn 1

B11 Workshop C: Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do's-and-dont’s voor de aios George Akkersdijk 2

B13 Workshop D: Een levenslange nieuwsgierige chirurg…happy surgeon! Menno Vriens 3

B15 Workshop A: Financiële jungle voor de startende medisch specialist Denis Portier, Chris van der Mei 4

12.35 - 13.05 B9 Euthanasie verzoek, dat doet de internist wel? Inne Borel Rinkes  1-4

13.05 - 13.50 North beach Lunch

 Workshopronde 3

13.50 - 14.35 B9 Workshop C: Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do's-and-dont’s voor de aios George Akkersdijk 1

B11 Workshop D: Een levenslange nieuwsgierige chirurg…happy surgeon! Menno Vriens 2

B13 Workshop A: Financiële jungle voor de startende medisch specialist Denis Portier, Chris van der Mei 3

B15 Workshop B: Fit to perfom, uitzondering of norm? Koen van der Bogt, Ian Alwayn 4

 Workshopronde 4

14.40 - 15.25 B9 Workshop D: Een levenslange nieuwsgierige chirurg…happy surgeon! Menno Vriens 1

B11 Workshop A: Financiële jungle voor de startende medisch specialist Denis Portier, Chris van der Mei 2

B13 Workshop B: Fit to perfom, uitzondering of norm? Koen van der Bogt, Ian Alwayn 3

B15 Workshop C: Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do's-and-dont’s voor de aios George Akkersdijk 4

15.25 - 15.55 Erasmus pier Pauze

15.55 - 16.40 B9 Maatschappelijke impact van de heelkunde Robbert Meerwaldt, Paul van Schaik  1-4

16.40 - 16.50 B9 Wrap-up Joris Blok, Marald Wikkeling  1-4

16.50 - 17.30 B9 Zin in zorg, De Generatie Inspirerende artsen Yaar Aga  1-4

17.30 - 18.15 Erasmus pier Afsluiting en anti-fileborrel  
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Joris Blok en Marald Wikkeling 

 

Sprekers 

Na de studie Geneeskunde in Leiden, heeft Joris de opleiding Heelkunde gevolgd in het 

MCH-Westeinde (thans HMC) in Den Haag en het LUMC in Leiden. Hij is gepromoveerd op 

een promotieonderzoek naar de uitkomsten na levertransplantatie. Na zijn opleiding heeft 

hij anderhalf jaar een Fellowship Vaatchirurgie in het Rijnstate, Arnhem gedaan en is hij 

recent gestart als vaatchirurg in het Groene Hartziekenhuis in Gouda. Vanuit zijn rol als 

VAGH-bestuurslid is hij betrokken geraakt bij de hervorming van het CASH onderwijs en als 

coördinator van de Finalistentrack. 

Marald Wikkeling volgde zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1991 
rondde hij zijn opleiding Heelkunde af, gevolgd door de VvAA Business School in 2015. 
Marald is vaat -en lymfoedeemchirurg bij de Heelkunde Friesland Groep, lokaties MCL en 
Ziekenhuis Nij Smellinghe. Sinds 2007 is hij verbonden aan het Nij Smellinghe Ziekenhuis te 
Drachten en sinds 2016 ook aan het MCL te Leeuwarden, met meerdere aandachtsgebieden. 
In het Expert Centrum voor Lympho-Vasculaire Geneeskunde, multidisciplenair wordt 
samengewerkt voor de (operatieve) behandeling van End-Stage Lymf -en Lipoedeem. En in 
het Veneus Centrum Noord – Oost Nederland (samen met het UMCG en MST) één van de 
vier centra in Nederland voor de behandeling van diep veneuze pathologie multidisciplinair 
wordt behandeld.  

Voor de NVvH, is hij lid van de commissies; ‘Organisatie en Financiering’ en de 
’Kascommissie’ en is hij mede eindverantwoordelijk voor het AIOS-onderwijs: CASH 2 Non 
Technical Skills en CASH 3.F-Finalistentrack. 

 

Inhoud 

Marald en Joris zorgen voor een introductie van de cursus. Zij geven uitleg over het 

programma en ondersteunen gedurende de dag het interactieve verloop van het 

programma. 
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Ontbijt met de voorzitter 

Spreker: Bernard Elsman 

 

Spreker 

Dr. Bernard Elsman heeft geneeskunde gestudeerd aan de vrije universiteit van Amsterdam.  

Van 1992 tot 1997 is hij opgeleid tot algemeen chirurg, waarna een CHIVO-schap 

vaatchirurgie in het UMC Utrecht volgde. 

Hij is in 1998 gepromoveerd op het onderwerp “Duplex scanning in lower extremity arterial 

disease“. Sinds 1999 is hij als vaatchirurg verbonden aan het Deventer Ziekenhuis. Hij is 

plaatsvervangend opleider, lid van de wetenschappelijke commissie van de DSAA / DICA, en 

heeft een uitgebreide bestuurlijke ervaring waaronder voorzitter van de Nederlandse 

vereniging voor vaatchirurgie (NVvV) en sinds deze maand als voorzitter van onze 

moedervereniging.  

 

Inhoud 

Tijdens deze ontbijtsessie is het de bedoeling onder het genot van een uitgebreid ontbijt met 

de voorzitter van de NVvH van gedachten te wisselen over die onderwerpen die jou als 

laatste jaars aios bezighouden en waar de NVvH iets voor jou kan betekenen. De organisatie 

kijkt uit naar een levendig debat en een mooie start van de dag. 

 

Geef je vragen vast door 

“Om het ontbijtje met de voorzitter tot een succes te maken, hebben we jullie hulp en input 

nodig. Willen jullie via deze link laten weten wat jullie graag zouden willen horen van de 

aankomend voorzitter van de NVvH? Hiermee kunnen we de sessie optimaal benutten en 

aan laten sluiten of jullie wensen/behoeften”. Graag verzoeken wij het formulier z.s.m. in te 

vullen, uiterlijk 18 november! 

 

  

https://form.jotform.com/212630881160348
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Transitie van assistenten in loondienst naar zelfstandige of zzp-er bij een MSB 

Spreker: Wouter Koelewijn 

 

Spreker 

Wouter Koelewijn is werkzaam als advocaat en partner bij Van Benthem & Keulen en 

universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij procedeert, en 

adviseert ziekenhuizen, medisch specialistische bedrijven en zelfstandige behandelcentra 

over uiteenlopende gezondheidsrechtelijke gebieden variërend van vraagstukken en 

geschillen over samenwerking, zorgcontractering en overheidsregulering.  Wouter verzorgt 

daarnaast regelmatig colleges en cursussen op zijn vakgebied. 

 

Inhoud 

Binnenkort staat u als startende medisch specialist voor een aantal belangrijke keuzes 

waarbij ook juridische aspecten een rol spelen. Wanneer u start in loondienst bij een 

algemeen of academisch ziekenhuis gelden er namelijk weer andere regelingen dan wanneer 

start als tijdelijk waarnemer op grond van een overeenkomst van opdracht. En wat betekent 

het voor uw (juridische) positie wanneer u de mogelijkheid krijgt om als vrijgevestigde 

medisch specialist toe te treden tot het MSB? Wat is eigenlijk het verschil tussen een 

coöperatie en een maatschap? En hoeveel zeggenschap heeft u als vrijgevestigde medisch 

specialist wanneer er belangrijke beslissingen worden genomen? Met de voordracht ‘de 

rechtspositie van de medisch specialist’ geeft Wouter Koelewijn, antwoord op bovenstaande 

vragen. Hij behandelt daarbij ook een aantal praktijkvoorbeelden. Grote kans dat u aan het 

einde van de cursus er in ieder geval achter komt dat de rechtspositie van de medisch 

specialist geen rustig bezit is. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• is de kennis en het inzicht vergroot over de verschillende rechtsposities die je als 

medisch specialist kunt hebben binnen een ziekenhuis en een medisch specialistisch 

bedrijf 

 

Take home points 

• vertrouw nooit op de juridische analyses van een collega medisch specialist. Dokters 

stellen medische diagnosen, juristen stellen juridische diagnosen en fiscalisten stellen 

fiscale diagnosen 

• denk (ook) altijd aan je eigen rechtspositie. Wat betekent dit contract voor mij? Vraag 

altijd de volledige contractdocumentatie (inclusief bijlagen) op voor u tekent en 

raadpleeg bij twijfel altijd een eigen deskundige (jurist, fiscalist of financieel specialist) 

voordat u zich contractueel verbindt. 
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Financiële jungle voor de startende medisch specialist 

Sprekers: Denis Portier en Chris van der Mei 
 

Sprekers 

Denis Portier is praktijkadviseur en vennoot bij Sibbing Adviesgroep B.V.  

Sinds 1 januari 1992 is hij werkzaam bij Sibbing en op 1 januari 1997 is hij toegetreden tot  

de maatschap. Zijn specifieke aandachtsgebieden zijn de vestiging van medisch specialisten 

en overige medische beroepsbeoefenaren. 

 

Chris van der Mei is praktijkadviseur en vennoot bij Sibbing Adviesgroep B.V.  

Sinds januari 2009 is hij werkzaam bij Sibbing en op 1 januari 2018 is hij toegetreden tot de 

maatschap. Naast praktijkadvies aan medisch specialisten, adviseert hij ook maatschappen 

en MSB's van ziekenhuizen. 

 

Inhoud 

Binnen uw opleiding wordt u klaargestoomd voor de werkzaamheden als medisch specialist. 

Wat echter vaak niet aan bod komt tijdens uw opleiding, zijn de zakelijke aspecten van uw 

beroep. Meer informatie over het betalen van goodwill (wanneer en hoeveel?), contracten 

(wat wordt hierin vastgelegd?) worden tijdens onze lezing behandeld. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel heeft de deelnemer: 

• inzicht in de verschillen tussen het werken in loondienst en in de vrije praktijk 

• inzicht in de actualiteit omtrent de positie van de medisch specialist (o.a. aandacht voor 

goodwill)               

 

Take home points 

• een maatschap is net een huwelijk 

• houd voldoende geld over voor ‘eten, drinken, vrolijk zijn’ 
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Fit to perform, uitzondering of norm? 

Sprekers: Koen van der Bogt en Ian Alwayn 

 

Sprekers 

Koen van der Bogt studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Hij deed 

promotieonderzoek naar de toepassing van stamceltransplantatie voor hart- en vaatziekten 

aan Stanford University (USA) en het LUMC. Hij werd opgeleid tot chirurg in Den Haag, 

Kaapstad en Leiden met de uiteindelijke richting transplantatiechirurgie. Hierna volgde een 

fellowship vaatchirurgie en niertransplantatie in het Haaglanden Medisch Centrum, het 

LUMC en het Royal Brighton & Sussex hospital (UK). Sinds 2017 werkt Koen als staflid vaat- 

en niertransplantatie in het HMC en LUMC. Zijn onderzoek richt zich op innovaties in 

toegangschirurgie voor dialyse. Vanaf 2012 is Koen daarnaast betrokken als 

hoofdonderzoeker bij het Fit to Perform project waarbij het optimaliseren van de kwaliteit 

van zorg onder de beste werkomstandigheden centraal staat. 

 

Ian Alwayn heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is opgeleid tot 

algemeen chirurg aan het Erasmus MC te Rotterdam. Hij heeft een lang-bestaande interesse 

in transplantatie wat heeft geleid tot promotie onderzoek aan de Transplantation Biology 

Research Center, Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School in Boston en een 

fellowship in hepatobiliaire- en transplantatiechirurgie in Rotterdam, Parijs en Boston. 

Na ruim 9 jaar leiding te hebben gegeven aan het Atlantic Multi-Organ Transplant Program 

in Halifax, Canada, is Ian in 2017 teruggekeerd naar Leiden als hoofd van de subafdeling 

Transplantatiechirurgie en voorzitter van het management team van het LUMC 

Transplantatie Centrum. In 2018 is hij benoemd tot hoogleraar Heelkunde, in het bijzonder 

Transplantatiechirurgie. 

 

Inhoud 

Chirurgen werken lange dagen en nachten onder behoorlijk hoge druk; wat doet dat 

eigenlijk met de chirurg en heeft dat invloed op onze patiëntenzorg? En wiens 

verantwoordelijkheid is dit? In deze interactieve workshop wordt ingegaan op het thema Fit 

to Perform. U weet hoe vermoeidheid uw prestatie (heeft) beïnvloed(t) en kent strategieën 

om uw fysiek en mentaal welbevinden te bewaken. Hoe ziet u dat voor zich als u straks als 

staf- of maatschapslid werkt? Durft u iets te doen aan het systeem waarin we werken, of is 

dat helemaal niet nodig? 

 

Vragen om vooraf over na te denken: 

• Wat is mijn grootste belemmering om (mentaal of fysiek) fit to perform te zijn?  

• Hoeveel uur slaap moet je eigenlijk hebben om nog (even) redelijk te kunnen presteren? 

• Heb je tijdens werk regelmatig klachten van de rug of nek? (j/n) 

• Als ik te moe ben om veilig te werken, weet ik dat (j/n) 

• Na een nachtdienst rijd ik naar huis (j/n) 

• In de nacht opereer ik net zo goed als overdag (j/n) 
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• Tijdens de sollicitatie voor de Heelkunde opleiding heb ik o.a. gezegd dat ik chirurg wilde 

worden omdat je ‘midden in de kliniek staat’ of ‘de spil van het ziekenhuis bent’ (j/n) 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel heeft de deelnemer: 

• 1 doelstelling voor ogen om (mentaal of fysiek) ‘fit to perform’ te blijven of te worden 

 

Aanbevolen literatuur 

• Tummers et al, Ann Surg 2019 

• Hu et al NEJM 2019 

• Forsythe et al 2020 

• Film: https://vimeo.com/54153946 

 

Take home points 

• het is voor een leven lang ‘fit to perform’ belangrijk om de verschillende aspecten van 

fitheid en presteren, en de interactie daartussen te kennen en voor jezelf te identificeren 

 

  

https://vimeo.com/54153946
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Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do's-and-dont’s voor de aios 

Spreker: Georges Akkersdijk 

 

Spreker 

Dr. George J.M. Akkersdijk is sinds 1996 chirurg en tot 2019 verbonden geweest aan het 

Spaarne Ziekenhuis, later Spaarne Gasthuis, eerst als algemeen chirurg, de laatste jaren als 

vaatchirurg, chirurg-oncoloog en longchirurg. Van 2006-2016 was hij opleider, van 2016-

2019 plaatsvervangend opleider. Sinds 2014 is hij lid van het Regionaal Tuchtcollege in 

Zwolle. Thans is hij werkzaam als Bestuurder van een Centrum voor Bijzondere 

Tandheelkunde. 

 

Inhoud 

Het Tuchtcollege wordt nogal eens gezien als een zwaard van Damocles dat de medicus 

practicus boven het hoofd hangt. Een hangende tuchtzaak heeft forse impact op de 

beklaagde. In deze workshop wordt het instituut van het Tuchtcollege voor de 

Gezondheidzorg besproken, de verschillende procedures en werkwijzen. Inzicht wordt 

gegeven in het traject van klacht tot uitspraak en de rol van leden-beroepsgenoten in het 

college. Dit wordt geïllustreerd met een aantal voorbeelden uit de praktijk. Daarmee wordt 

beoogd het tuchtrecht inzichtelijker te maken, hoe hier mee om te gaan en vooral ook hoe 

hier niet mee te behoeven om te gaan. Ofwel de do’s en ’don’ts voor de aios. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• weet de aios dat hij als BIG-geregistreerde toetsbaar en kwetsbaar is in zijn/haar 

handelen en dat naast kennis en kunde, documentatie essentieel is 

• heeft de aios inzicht gekregen in het functioneren van het medisch tuchtcollege, de 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de chirurg / aios en de rol als verweerder 

• durft de aios transparant te zijn, over fouten te praten en zich toetsbaar op te stellen 

 

Aanbevolen literatuur 

• https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2017/ECLI_NL_TGZRAMS_20

17_39 

• https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2017/ECLI_NL_TGZRAMS_20

17_4 

• https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2015/ECLI_NL_TGZRAMS_20

15_106 

• https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZREIN_201

4_70 

 

Take home points 

• handel met kennis en kunde naar eer en geweten volgens vigerende richtlijnen en 

protocollen en documenteer!!! 

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2017/ECLI_NL_TGZRAMS_2017_39
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2017/ECLI_NL_TGZRAMS_2017_39
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2017/ECLI_NL_TGZRAMS_2017_4
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2017/ECLI_NL_TGZRAMS_2017_4
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2015/ECLI_NL_TGZRAMS_2015_106
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2015/ECLI_NL_TGZRAMS_2015_106
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZREIN_2014_70
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZREIN_2014_70
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• van een chirurg wordt verwacht dat hij/zij kan opereren, maar hij/zij moet vooral ook 

communiceren 

 

Een levenslange nieuwsgierige chirurg…happy surgeon! 

Spreker: Menno Vriens 

 

Spreker 

Prof. dr. Menno Vriens is endocrien oncologisch chirurg, opleider in het UMC Utrecht en lid 

van het dagelijks bestuur van de NVvH.  

Hij vindt het belangrijk om in alle fases van je vak nieuwsgierig te blijven, jezelf en je 

omgeving te blijven prikkelen. Binnen de pijler CPE biedt de NVvH de leden een menukaart 

aan waaruit ze kunnen kiezen om op elk vlak, in elke fase van hun carrière, verdere diepgang 

te vinden. 

 

Inhoud 

Het is niet vanzelfsprekend dat je na het behalen van je “C-briefje” het vak van chirurg mag 

uitvoeren. De RGS bepaalt wie hiertoe gerechtigd is. Hieraan ligt een maatschappelijke taak 

ten grondslag, welke zich vertaalt in uitgebreide regelgeving. We kijken naar het hoe, wat en 

waarom hiervan, zodat je tijdens je carrière geen obstakels hierdoor ondervindt. De 

Nederlandse Vereniging is er ter ondersteuning van alle chirurgen in Nederland. In deze 

workshop wordt ingegaan op de verschillende pijlers en inzicht gegeven worden waar en 

hoe je zelf kunt bijdragen aan de NVvH. Ook wordt ingegaan op CPE: Continue Professionele 

Educatie. Het leren stopt namelijk niet na de opleiding Heelkunde. Een leven lang leren. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• begrijpt de aios waarom er een registratiecommissie bestaat 

• begrijpt de aios het belang van tijdige registratie om als chirurg te mogen werken 

• weet de aios hoe lang de registratie geldig is en wat de eisen voor herregistratie zijn 

• krijgt de aios inzicht in de pijlers van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde; een 

leven lang leren in het bijzonder. De vraag: ‘Wat doet de Vereniging nu eigenlijk voor 

me?’, wordt beantwoord 
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Maatschappelijke impact van de heelkunde 

Sprekers: Robbert Meerwaldt en Paul van Schaik 

 

Sprekers 

Robbert Meerwaldt, vaatchirurg Medisch Spectrum Twente. Sinds 2016 lid van het bestuur 

van de NVvH als penningmeester en tevens secretaris Organisatie & Financiering. Tevens is hij 

voorzitter landelijke werkgroep kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland. 

Paul van Schaik studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij volgde zijn opleiding 

tot chirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het UMC Utrecht. In 2011 

promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift getiteld Prognosis and 

Survival in Patients with Colorectal Cancer (promotor prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes). Zijn 

vervolgopleiding tot vaatchirurg (2013) volgde hij in het UMC Utrecht onder leiding van prof. 

dr. F.L. Moll. Hierna werkte hij als staflid in het UMC Utrecht en het UMC Groningen. Sinds 

februari 2019 is Paul werkzaam als staflid in het Rijnstate Ziekenhuis. 

 

Inhoud 

De chirurg speelt een centrale rol in het zorglandschap in Nederland. In Nederland leveren 

we hoogwaardige en efficiënte medisch specialistische zorg en dat is voor een groot deel te 

danken aan de inzet van chirurgen. De zorg staat echter onder druk vanwege de 

toenemende kosten en de COVID-19 pandemie. De volgende ontwikkelingen in de 

organisatie van de zorg en het effect op de heelkunde worden in tijdens deze workshop 

besproken: 

• taakherschikking en substitutie: “Bent u de dokter?” 

• de juiste zorg op de juiste plek: “Als het thuis echt niet meer gaat…..” 

• disruptie: “Vroeger hadden we daar een radioloog voor” 

Spoiler alert: in de toekomst hebben we juist behoefte aan chirurgen. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• heeft de deelnemer kennis van de juiste zorg op de juiste plek 

• is de deelnemer op de hoogte van de huidige ontwikkelingen op het gebied van de     

maatschappelijke / politieke discussie over het reguleren van maatschap vs. loondienst 

voor medisch specialisten 

 

Take home points 

• de ziekenhuiskosten zijn (slechts) 38% van de totale gezondheidszorgkosten 

• ziekenhuizen met een arts als CEO presteren beter 

• kosten in de zorg stijgen door vergrijzing en niet door innovatie 
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• taakherschikking en substitutie leidt niet tot een kostendaling in de zorg 

• chirurgen zijn reeds zeer actief met de juiste zorg op de juiste plek 

 

 

Zin in zorg – De Generatie Inspirerende Artsen 

Spreker: Yaar Aga 

 

Spreker 

Yaar Aga is aios cardiologie en heeft momenteel tijdelijk haar opleiding onderbroken om 

fulltime te promoveren in Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Samen met een groep 

enthousiaste artsen is zij onderdeel van de beweging Zin in Zorg. Zin in Zorg gaat en staat 

voor een positieve en stimulerende werkcultuur, waarbij artsen met passie en bevlogenheid 

werken en het beste uit zichzelf kunnen halen. 
 

Inhoud 

Afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het werkplezier onder artsen en het is 

duidelijk dat de werkcultuur moet veranderen. Een gewortelde cultuur veranderen is geen 

makkelijke opgave, maar het is zeker niet onmogelijk. Bewustwording en elkaar inspireren 

door een eerlijk gesprek te voeren, zijn de eerste stappen die nodig zijn om verandering 

teweeg te brengen. 

 

Aanbevolen literatuur, (bijgevoegd) 

• Anuradha et al; Imposter Syndrome in Surgical Trainees: Clance Imposter Phenomenon 

Scale Assessment in General Surgery Residents, Journal of the American College of 

Surgeons, November 2021 

• Maddaus; The Resilience Bank Account: Skills for Optimal Performance, The Annals of 

Thoracic Surgery, September 2019 

• Farrell; Systole and Diastole, Strength and Openness, JAMA 2019 

 

Take home points 

• “Abilities wither under criticism; they blossom under encouragement.” – Dale Carnegie 

• “Change yourself.” – Mahatma Gandhi 

 
 

 

 

Wrap-up en afsluiting 

Sprekers: Joris Blok en Marald Wikkeling 

 

Inhoud 

Een korte terugblik samen met de aios op deze dag!    
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6. GROEPSINDELING 
 
 De groepsindeling volgt. 

7. LOCATIE EN PLATTEGROND 

 
Locatie 
Deze cursus wordt gehouden in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst 
Adres: 
Langelaan 3 
2211 XT Noordwijkerhout 
 
Met de auto: 
Parkeren kan gratis op het parkeerterrein van Hotel Leeuwenhorst. 
Een routebeschrijving is hier te vinden. 
 
Met de trein: 
Vanaf station Leiden Centraal: neem bus 31 en stap uit bij Vuurbaak, Katwijk. Vanaf hier 
neemt u lijn 90 en stapt u uit bij Langelaan.  
Vanaf station Den Haag Centraal: neem bus 90 naar Lisse en stap uit bij Langelaan.  
 
 

8. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Presentie 
U wordt geacht bij aanvang van de cursusdag de presentielijst af te tekenen. Als u niet 

aanwezig bent bij de start van het programma, kunt u niet deelnemen aan de cursus.  

 

U moet bij binnenkomst uw vaccinatiebewijs (CoronaCheck-app) of een negatief 

testbewijs kunnen tonen! Indien u deze niet heeft, kunt u helaas niet toegelaten worden 

tot de cursus, conform de richtlijnen van de locatie. 
 
Evaluatie 
Aan het einde van de cursus ontvangt u een digitaal evaluatieformulier. Wij verzoeken u het 
formulier z.s.m. in te vullen en te retourneren, waarvoor alvast hartelijk dank. Uw mening 
wordt erg op prijs gesteld; wij nemen uw input mee bij de organisatie van de volgende 
editie. 
 
Certificaat van deelname 
Na afloop van de cursus, als u de evaluatie hebt ingevuld, kunt u uw certificaat inzien en 
downloaden in uw persoonlijke omgeving op de NVvH-website. 
 
 

https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-noordwijk-conference-centre-leeuwenhorst/plattegrond
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Vragen m.b.t. de CASH cursussen 
Bureau NVvH - Esther Jacobs 
E-mail: opleiding@heelkunde.nl 
085 - 04 81 469 

Vragen m.b.t. uw aanmelding 
B.E.N.G! - Julie Goossens 
E-mail: cash@bengonline.nl 
06 – 2040 2979 
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