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1. INLEIDING 
 
Beste aios, 
 
Welkom bij de online CASH 2-cursus voor de Heelkunde met als onderwerp Management & 
Leiderschap. 
 
Tijdens de opleiding tot chirurg ligt de focus vooral op heelkundige vaardigheden en is er maar 
beperkt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied van management en leiderschap. 
Hoewel in ons vak op vele momenten leiderschap van ons wordt verwacht om de dagelijkse 
omstandigheden zo optimaal mogelijk te beïnvloeden, ook in het belang van de patiënt, missen we 
zo veelal de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Met het aanbieden van deze cursus willen we daar 
verandering in brengen.  
 
De CASH module Management & Leiderschap vormt een eerste introductie in de kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om leiderschap te kunnen tonen op momenten dat de buitenwereld dat 
van ons verwacht. Verschillende onderwerpen worden hierbij belicht, waaronder de financiële 
aspecten van ons zorgstelsel, teamwerk, samenwerken en onderhandelen tijdens crisismomenten, 
omgaan met fouten en persoonlijk leiderschap. 
Ondanks de noodzakelijke digitale omgeving streven we in deze cursus zoveel mogelijk naar een 
interactief karakter. Daarom is het van belang dat u deze cursus voorbereidt door dit 
programmaboek tevoren goed door te nemen en per programmaonderdeel de gevraagde 
voorbereiding te doen. 
De aanbevolen literatuur dient als achtergrondkennis om de cursus in beter perspectief te kunnen 
plaatsen, maar is niet verplicht en kan ook heel goed naderhand worden gelezen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Cursuscoördinatie CASH 2-cursus Management & Leiderschap: 
Arjen Witkamp - Oncologisch chirurg - UMC Utrecht Cancer Center 
Schelto Kruijff - Oncologisch chirurg - UMCG 
Didi Sloothaak - AIOS heelkunde - Gelre ziekenhuis 
 
NVvH Bureau 
Esther Jacobs, senior-adviseur Opleiding & Onderwijs 
Anita Bruning, administratief medewerker Opleiding & Onderwijs 
 
BENG 
Marlous van Bommel  
Julie Goossens 
Annemarie Kok  
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2. INHOUD CURSUS 
 
De CASH module Management & 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 worden hierbij belicht, 
waaronder de financiële aspecten van ons zorgstelsel, teamwerk en samenwerking, 
onderhandeltechnieken, omgaan met fouten en persoonlijk leiderschap. 
 
 
3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 
Na afloop van deze cursus: 
heeft de deelnemer meer inzicht verkregen in persoonlijk leiderschap 
 
Aanbevolen literatuur: 
Titel:  Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In 
Auteur: Roger Fisher en William Ury 
ISBN:  9780395317570 
EAN:  9780143118756 
Ook verkrijgbaar in een Nederlandse vertaling met titel: Excellent onderhandelen. 
 
Titel:  Difficult conversations: How to Discuss What Matters Most 
Auteur: Douglas Stone 
EAN:  9780143118442 
 
Titel:   7 habits of highly effective people 
Auteur: Stephen Covey 
EAN:  9780743268165 
 

4. PROGRAMMA 
 

 
  

Tijd Zaal Programma Spreker
09.00 - 09.15 Plenair Welkom en inleiding Arjen Witkamp & Schelto Kruijff
09.15 - 10.00 Plenair Financiering en marktwerking in de zorg Robbert Meerwaldt
10.00 - 10.45 Plenair Een goed idee, wat doe ik daarmee? Guus Bökkerink & Victor Alberts
10.45 - 11.00  Pauze (15 min.)

11.00 - 12.30
Plenair &
breakouts Hoe krijg ik mijn zin en werk ik toch goed samen? Charles Stevens

12.30 - 13.30 Lunch (1 uur) 
13.30 - 14.30 Plenair Omgaan met fouten Arjen Witkamp & Schelto Kruijff
14.30 - 14.45 Pauze (15 min.)
14.45 - 15.30 Plenair Persoonlijk leiderschap Marcel Levi
15.30 - 15.45 Plenair Wrap-up en korte terugkoppeling Arjen Witkamp & Schelto Kruijff
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 
 
Welkom en inleiding 
Sprekers:  
Dr. A.J. Witkamp - Oncologisch chirurg - UMC Utrecht Cancer Center 
Dr. S. Kruijff - Oncologisch chirurg - UMCG 
 
Sprekers 
Arjen Witkamp werkt sinds 2007 als oncologisch chirurg in het UMC Utrecht met als 
aandachtsgebieden, mamma, melanoom, weke delen en HIPEC. Naast zijn klinische 
werkzaamheden is hij actief betrokken bij onderzoek en maakt hij deel uit van het 
stafbestuur. In 2018/2019 volgde hij de postgraduate course “surgical leadership” aan 
Harvard Medical School. Hij is voorzitter van de NVCO en lid van het algemeen bestuur van 
de NVvH.  
 
Schelto Kruijff is sinds 2013 werkzaam als oncologisch chirurg in het UMCG. Na zijn studie 
werkte hij in Nkhoma in Malawi en in het Royal North Shore Hospital in Sydney waar hij een 
endocrien fellowship deed. Hij doet onderzoek naar de chirurgische behandeling van 
Endocriene aandoeningen en het gebruik van intra operatieve beeldvorming.   
 
Inhoud 
Arjen Witkamp en Schelto Kruijff zorgen voor een introductie van de cursus waarbij zij uitleg 
geven over het programma en de inhoud van deze interactieve cursus die verdieping geeft in 
management en leiderschap. 
 
 
Financiering en marktwerking in de zorg 
Spreker: Dr. R. Meerwaldt - Vaatchirurg - MST 
 
Spreker 
Robbert Meerwaldt, vaatchirurg Medisch Spectrum Twente. Sinds 2016 lid van het bestuur 
van de NVvH als penningmeester en tevens secretaris Organisatie & Financiering. Tevens 
voorzitter landelijke werkgroep kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland.  
 
Inhoud 
Robbert Meerwaldt zal een achtergrond geven op het gebied van financiering in de zorg. Hij 
licht onder meer toe hoe je een ziekenhuis begroting kunt “lezen”. Neem daarom uw eigen 
begroting mee en bestudeer deze van tevoren. 
 
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.  
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Maar hoe wordt deze zorg eigenlijk gefinancieerd? Hoe kunnen wij als chirurgen leiding 
geven aan het versnipperde zorglandschap? Heeft onze inzet als chirurg effect op de kosten 
in de zorg? De volgende onderwerpen komen voorbij in de presentatie: 

1. Financiering gezondheidszorg: ”Wie betaalt de rekening” 
2. Taakherschikking en substitutie: “Bent u de dokter?” 
3. De juiste zorg op de juiste plek: “Als het thuis echt niet meer gaat…..” 
4. Disruptie: “Vroeger hadden we daar een radioloog voor” 

Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• heeft de deelnemer inzicht in financiering in de zorg 

 
Take home points 
• Het grootste deel van de zorgkosten wordt gefinancieerd vanuit de loonbelasting 
• De ziekenhuiskosten zijn (slechts) 24% van de totale gezondheidszorgkosten 
• Kosten in de zorg stijgen door vergrijzing en niet door innovatie 

Voorbereiding 
1. Zoek op internet de meest recente jaarrekening van je eigen ziekenhuis (waarschijnlijk 

2019) 
2. Lees deze door 
3. Wat zijn de verschillende inkomsten van jouw ziekenhuis? 
4. Wat zijn de verschillende kosten en hoe verhouden deze zich onderling? 
5. Is jouw ziekenhuis financieel gezond? 
 
 
Een goed idee, wat doe ik ermee? 
Spreker: Drs. G.M.J. Bökkerink en Drs. V.P. Alberts 

Spreker 
Guus Bokkerink is fellow chirurgische kinderoncologie in het Prines Maxima Centrum voor 
kinderoncologie. Al vroeg tijdens zijn opleiding tot chirurg raakte hij geinteresseerd in de 
laparascopische chirurgie. Omdat de standaard trainingboxen onbetaalbaar waren voor een 
chirurg in opleiding ontwierp hijzelf een goedkoper (en beter) alternatief; de 
Laparoscopyboxx 
https://nl.linkedin.com/in/guus-bökkerink-47413b7 

Victor Alberts is sinds kort gastro-intestinaal chirurg. Samen met Lars Brouwers en Thony 
Ruys bedacht hij in maart 2020 aan het begin van de corona crisis en nog tijdens zijn 
opleiding de chirurgische podcast “Met het Mes aan Tafel”. In deze podcast serie worden 
chirurgische experts geinterviewd over hun eigen vak.  
https://nl.linkedin.com/in/victor-alberts-85a8945b 
 
Inhoud 
Aan de hand van bovenstaande praktijkvoorbeelden leer je hoe je jouw eigen bron van 
goede ideeën aanboort. Je krijgt tips over het ontplooien van je ideeën en hoe je anderen 
meekrijgt. Zet jouw eigen geniale idee om in concrete actie!  
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Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• Weet je hoe je vragen/problemen uit de dagelijkse praktijk kunt concretiseren 
• Begrijp je hoe je ideeën kunt omzetten in actie 
• Zie je in dat empowerment van jezelf leidt tot meer tevredenheid met je werk 
 
Literatuur 
• Bekijk de website: https://laparoscopyboxx.com/ 
• Beluister de laatste podcast van “Met het Mes aan Tafel” over de opleiding (via Spotify, 

Apple podcasts, Google podcasts of via 
https://methetmesaantafel.buzzsprout.com/1019002/9810524-jaap-hamming-en-
robert-pierik-over-de-opleiding) 

 
Voorbereiding 
• Bedenk van te voren twee zaken/items op je werk waar je je over op kunt winden en die 

je graag anders zou willen zien 
• Wat zijn per zaak/item jouw belemmerende overtuigingen of belemmerende factoren 

waarom dit niet anders kan/gaat? 
 
 
Hoe krijg ik mijn zin en werk ik toch goed samen? 
Spreker: Dr. C. T. Stevens  - Chirurg - Bernhoven 
 
Spreker 
Charles Stevens werkt sinds 2009 in Bernhoven, het Udense ziekenhuis dat zich in maart 
plotseling in het epicentrum van een Brabantse coronabrandhaard bevond. Zijn 
aandachtsgebied is traumatologie, hoofd/halschirurgie en buikchirurgie. Hij genoot zijn 
opleiding in het UMCG en Isala. 
 
Inhoud 
In het voorjaar van 2020 werd het ziekenhuis Bernhoven in Brabant plotseling, als eerste 
ziekenhuis in Nederland, overstroomt met COVID19 patiënten. Als gevolg hiervan kwam de 
reguliere zorg volledig tot stilstand en moest er acuut worden gezocht naar oplossingen om 
deze enorme toestroom het hoofd te kunnen bieden.  
In deze sessie proberen we deze situatie na te bootsen en is het de bedoeling dat je samen 
met je team in breakout-groepen deze crisis te lijf gaat. Wat is er nodig om een crisis in 
goede banen te leiden? Hoe pak je dat aan en hoe zet je een team zo neer dat het gaat 
functioneren? 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 

• beter inzicht in de organisatie van een ziekenhuis structuur 
• inzicht krijgt in crisis management 
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Voorbereiding 

Denk na over de bovengenoemde situatie waarbij je ziekenhuis plotseling overspoeld wordt 
met patiënten: 

1. hoe zet je een crisisorganisatie op? 
2. hoe zet je je SEH op nu je crisisorganisatie vorm heeft gekregen? 

  
Kijk het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=G8EAkDPvStA 
  
 
Omgaan met fouten 
Sprekers:  
Dr. A.J. Witkamp - Oncologisch chirurg - UMC Utrecht Cancer Center 
Dr. S. Kruijff - Oncologisch chirurg - UMCG 
 
Inhoud 
In de sessie Omgaan met fouten spreken de deelnemers openhartig met elkaar over hoe om 
te gaan met het maken van onvermijdelijke complicaties in ons vak en hoe je deze zo goed 
mogelijk kunt analyseren en kunt om zetten in een leerervaring waar je een beter specialist 
door kunt worden. De cursuscoördinatoren gaan zelf voor bij het illustreren van hun fouten. 
Ook zullen ze aan de hand van de aanbevolen literatuur enkele tips van de auteurs 
meegeven. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• weet de deelnemer hoe om te gaan met fouten en deze bespreekbaar te maken 
• kan de deelnemer complicaties analyseren en omzetten in een leerervaring voor zichzelf 

en collega’s 
 
Aanbevolen literatuur 
Titel:  To Err is Human: Building a Safer Health System 
Auteur:  Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America;  
  Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson.  

Washington (DC): National Academies Press (US); 2000. 
ISBN-10:  9780309261746 
  
Voorbereiding 
Bekijken: 
Ted talk: Doctors make mistakes. Can we talk about that? 
https://www.ted.com/talks/brian_goldman_doctors_make_mistakes_can_we_talk_about_t
hat 
“On Making Mistakes” by Henry Marsh: https://www.youtube.com/watch?v=NJ92xa_nZ5A 
 
Voorbereiden 
Ook wordt van u verwacht actief na te denken over eigen casuïstiek. Denk na over het 
moment dat u zelf voor uw eigen gevoel in de fout ging en zet het op papier. Bekijk daarna 
de bijgevoegde webinar van Brian Goldman in een vrij half uurtje tijdens het wachten op OK 
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deze week. Het perspectief dat hij schetst over het maken van fouten zult u ongetwijfeld 
herkennen en wellicht helpen een nieuw licht te laten schijnen over hoe om te gaan met dit 
soort confronterende momenten in uw carrière. Want uiteindelijk geldt “to err is human”, 
maar goed leiderschap bepaalt hoe je met fouten je voordeel kunt doen.  
 
 
Persoonlijk leiderschap 
Spreker: Dr. M. Levi – Voorzitter Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 
 
Spreker 
Professor Marcel Levi is internist en tot recent CEO van het University College London 
Hospitals (UCLH). Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Sinds april 2021 is hij 
begonnen aan een nieuwe uitdaging als baas van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek. 
https://nl.linkedin.com/in/marcel-levi-85a3a2a 
 
Inhoud 
Marcel Levi deelt zijn gedachten over “Leiderschap in de praktijk” en dan vooral over 
vragen/antwoorden die eerder op de dag naar voren gekomen zijn. We hopen op een 
levendige discussie door jullie input en actieve deelname! 
 

Wrap-up en afsluiting 
Sprekers:  
Dr. A. J. Witkamp - Oncologisch chirurg - UMC Utrecht Cancer Center 
Dr. S. Kruijff - Oncologisch chirurg - UMCG 
 
Inhoud 
Samenvattig van de cursus en take home points. 
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6. GROEPSINDELING 
 
Hieronder ziet u de groepsindeling t.b.v. de break-out sessies. De groen gemarkeerde aios is 
voorzitter van de groep en wordt verzocht bij terugkomst in de mainroom de conclusies van 
zijn/haar groep terug te koppelen. 
 

 
 
 
 
 
 

Voornaam Achternaam Organisatie Voorzitter
GROEP 1
Eline Reinders Folmer Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis - Locatie Tilburg Voorzitter

Femke Amelung Universitair Medisch Centrum Utrecht

Gaelle Kramer

Hein Handgraaf Jeroen Bosch Ziekenhuis

Hendrike Bolkenstein Radboudumc 

Hylke Brenkman Meander Medisch Centrum - Locatie Amersfoort

GROEP 2
Jaap Mensink HagaZiekenhuis - Locatie Leyweg Voorzitter

Jan Hagemans Erasmus MC

Jan Paul Briet Meander Medisch Centrum - Locatie Amersfoort

Jony van Hilst Amsterdam UMC - Locatie AMC

Karin Simons Groene Hart Ziekenhuis

Klaas Ultee Reinier de Graaf Groep - Locatie Delft

GROEP 3
Koen Rovers Voorzitter

Linde Busweiler

Louis de Jong

Mahsa Montazeri IJsselland Ziekenhuis

Marjolijn Rots Universitair Medisch Centrum Utrecht

Marloes Prins Rijnstate Ziekenhuis - Locatie Arnhem

Moniek Verstegen Radboudumc 

GROEP 4
Nadia Hakkenbrak Amsterdam UMC - VUmc Voorzitter

Niek Zonnebeld

Mark Boonstra OLVG

Robin Blok Gelre Ziekenhuizen - Locatie Apeldoorn

Roderick Dulfer

Rutger Stijns Radboudumc 

Shiromani Janki

GROEP 5
Sieske Hoendervangers Universitair Medisch Centrum Utrecht Voorzitter

Stefan van Dijk Gelre Ziekenhuizen - Locatie Apeldoorn

Sven van Dijk Amsterdam UMC - Locatie AMC

Thomas Poels

Victor van Woerden

Vincent Meyer Isala

Wouter IJgosse Radboudumc 
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7. LOCATIE 
 
Locatie 
De cursus wordt online verzorgd vanuit de Domus Medica. Een deel van de sprekers is daar 
aanwezig en een deel van de sprekers belt vanaf een eigen locatie in. Aios kunnen de cursus 
volgen vanaf een willekeurige locatie. Een goede internetverbinding is hiervoor belangrijk. 
We adviseren de cursus te kijken via een device zoals een pc/laptop of tablet/iPad. Het 
gebruik van een mobiele telefoon raden we niet aan i.v.m. de beperkte schermgrootte. 
Naast de presentaties zijn interactieve onderwijsvormen opgenomen in het programma, 
zoals chat, polls en sub-ruimten (break-out rooms). Gebruik een headset of oortjes om uw 
geluid te optimaliseren. 
 
Zet de microfoon gedurende de Zoom-delen op “mute”. Log in op een eigen device, ook al 
zit u met een groepje bij elkaar. Dit is belangrijk, omdat we tijdens de cursus uiteen kunnen 
gaan in virtuele sub-ruimten. Het is de bedoeling om in deze sub-ruimten interactief contact 
met elkaar te hebben.  
 
Inloggen 
Op dinsdag 15 februari kunt u vanaf 08.55 uur inloggen, wij verzoeken u om uiterlijk om 
09.00 uur ingelogd te zijn; het programma start stipt om 09.00 uur. 
 
Ga naar https://zoom.us/join en vul de gevraagde gegevens in: 
Meeting ID: 921 0389 1271 
Wachtwoord Meeting: 152637 
 
Maandag 14 februari ontvangt u nog een extra e-mail met de inlog-gegevens ter herinnering.  
 
Interactie tijdens de cursus 
Het volgen van een onlinecursus vraagt om interactie via het scherm. De moderatoren 
bespreken opmerkingen en vragen die in de chat gesteld worden en kijken naar de 
resultaten van polls. Doe zo actief mogelijk mee, op deze manier benaderen we het meest 
een fysieke bijeenkomst met zoveel mogelijk interactie en bereiken we een zo groot mogelijk 
leereffect. 

• Tijdens diverse sessies wordt u in groepen ingedeeld om in virtuele sub-ruimten 
uiteen te gaan. U krijgt een uitnodiging om naar een Break Out Room te gaan en dan 
klikt u op “join”. 

• In de virtuele sub-ruimte kunt u om “hulp” vragen, dan komt er iemand van de 
organisatie. Klik op Ask for Help à You can Invite the host for assistance à Invite 
Host. 

• Als de tijd bijna voorbij is, ontvangt u bericht dat de sub-ruimte gesloten gaat 
worden. U heeft dan een minuut de tijd om af te ronden, of u kunt direct terugkeren 
naar de “main room” door te klikken op “Leave Break Out Room” (let op: NIET “Leave 
Session/End Meeting”!). 

• Gebruik de chat functie om vragen te stellen. De chats die u in de sub-ruimten 
gebruikt, zijn niet zichtbaar voor de sprekers, gebruik daarom alleen de chat in de 
“main room” om vragen te stellen aan de sprekers. 
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8. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Presentie 
Uw aanwezigheid tijdens de cursusdag wordt verwerkt in een presentielijst. Als u niet 
aanwezig bent bij de start van het programma, kun u niet deelnemen aan de cursus. 
 
Evaluatie 
Aan het einde van de cursus ontvangt u digitaal een evaluatieformulier. Wij verzoeken u het 
formulier z.s.m. 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.  
 
Vragen m.b.t de CASH cursussen 
Bureau NVvH – Esther Jacobs 
E-mail: mailto:opleiding@heelkunde.nl 
085 – 0481 469 
 
Vragen m.b.t. uw aanmelding 
B.E.N.G! – Annemarie Kok 
E-mail: mailto:annemarie@bengonline.nl 
06 – 25 23 55 01 
 

 


