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1. INLEIDING 
 
Beste AIOS,  

Welkom bij de CASH-cursus voor de Heelkunde met als onderwerp Non Technical Skills 
(NTS). Deze CASH-cursus is gloednieuw en focust zich op de niet-technische vaardigheden 
voor chirurgen. Een lacune in het onderwijs die volgens de VAGH en de CA-CASH commissie 
nodig moest worden ingevuld. Wat zijn deze NTS? Het zijn die vaardigheden die nodig zijn 
voor chirurgen in en rond de operatiekamer, namelijk situatiebewustzijn, besluitvorming, 
communicatie en teamwork, en leiderschap. Elk van deze categorieën heeft betrekking op 
een specifieke set vaardigheden die moet worden geoefend en verfijnd. Door inzicht te 
ontwikkelen in hoe we deze vaardigheden uitoefenen en door tools en technieken te 
identificeren om in de dagelijkse praktijk te integreren, kunnen we zowel menselijke fouten 
verminderen als de prestaties van ons en ons omringende team effectiever maken. 
 
Jullie hebben voorafgaand aan deze cursus een survey monkey ontvangen, met onder 
andere de vraag wie je chirurgisch ‘rol’ model is. Ook is jullie gevraagd van tevoren een DISC 
in te vullen. Gedurende de dag zullen we aan de hand van gerenommeerde sprekers en in 
workshops bovengenoemde skills en jullie antwoorden verder uitdiepen 

De CASH – cursus zou normaliter in de Leeuwenhorst plaatsvinden. Echter vanwege de 
COVID-19 pandemie en de daarbij horende maatregelen, welke genoegzaam bekend zijn, 
hebben wij in nauw overleg met het CASH – bestuur gekozen om deze editie om te zetten 
naar een digitale versie.  
 
Desondanks belooft het een mooie dag te worden, die volledig in het teken staat van het 
ontwikkelen van deze ‘soft-skills’ die van essentieel belang zijn in de overgang van AIOS naar 
chirurg. Het programma geeft voldoende ruimte om alle vragen te stellen die passen bij deze 
fase van je opleiding.  
 
De sprekers zullen proberen om ook in deze online vorm interactie tot stand te brengen, 
bijvoorbeeld door het gebruik van Q&A, polls en het uiteengaan in virtuele subruimten 
(Break Out Rooms). Indien mogelijk stellen zij de presentaties achteraf beschikbaar.  

De dag wordt afgesloten met een plenaire sessie met olympisch medaille-winnaar, 
voormalig lange-baanschaatser en bondscoach van eerst het Amerikaanse en later het 
Nederlandse schaatsteam Gerard Kemkers. 

Het hele cursusteam is ervan overtuigd dat we een waardig alternatief hebben kunnen 
maken voor de fysieke CASH - cursus en we kijken uit jullie fysiek te ontmoeten zodra deze 
pandemie beteugeld is.  
 
Hartelijke groet,  
Cursuscoördinatoren 
Matthijs Nijenhuis – AIOS & VAGH lid regio II / OLVG. 
Marald Wikkeling – MBA, CMIO, vaatchirurg, Heelkunde Friesland Groep  
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Mede namens het VAGH-bestuur  
Nigel Kooreman, AIOS regio III  

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 VAN DE CURSUS 
 
Deze CASH-cursus is nieuw en focust zich op de niet-technische vaardigheden voor 
chirurgen. Een lacune in het onderwijs die volgens de VAGH en de CA-CASH commissie nodig 
moest worden ingevuld. Wat zijn deze NTS? Het zijn die vaardigheden die nodig zijn voor 
chirurgen in en rond de operatiekamer, namelijk situatiebewustzijn, besluitvorming, 
communicatie en teamwork, en leiderschap. Elk van deze categorieën heeft betrekking op 
een specifieke set vaardigheden die moet worden geoefend en verfijnd. Door inzicht te 
ontwikkelen in hoe we deze vaardigheden uitoefenen en door tools en technieken te 
identificeren om in de dagelijkse praktijk te integreren, kunnen we zowel menselijke fouten 
verminderen als de prestaties van ons en ons omringende team effectiever maken. 
 
De volgende competenties komen aan bod: 
Communicatie - met team 
Samenwerking - zie algemene competenties chirurg (SCHERP pag. 8) 
Organisatie  - zie algemene competenties chirurg (SCHERP pag. 8) 
Professionaliteit - omgang met eigen grenzen, complicaties, fouten en klachten,  

tuchtrecht 
   - zie verder algemene competenties chirurg (SCHERP pag. 9) 
 
Voorbeeld steekkaartjes uit het buitenland: http://emss17.sats-kbh.dk/non-technical-skills-
workshop/ 
 
 
3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 
Leerdoelen 
De cursus Non-Technical Skills is geschreven voor en door chirurgen in chirurgische taal en 
bruikbaar voor training van chirurgen om niet-technische vaardigheden op een 
gestructureerde manier te observeren, te beoordelen en feedback over te geven1. 
De NOTSS-taxonomie is onderverdeeld in vier verschillende categorieën van niet-technische 
vaardigheid:  

- Situatiebewustzijn 
- Besluitvorming  
- Communicatie en Teamwork 
- Leiderschap. 

 
Na afloop van deze cursus kan de AIOS deze vier vaardigheden met elk met bijbehorende 
elementen beschrijven voor goed en slecht gedrag. 
 
Literatuur 

1. Yule et al. Surg Clin N Am 2012;92:37-50 
2. Yule et al. World J Surg 2008;32:548-556 
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4. PROGRAMMA 
 

 
 
 
  

Tijd Room Programma Spreker
09.00 - 09.15 Mainroom Welkom en inleiding Marald Wikkeling/Matthijs Nijenhuis

09.15 - 09.45
Mainroom

Inleiding Non Technical Skills: de basis voor kwaliteit en 
veiligheid

Prof. Erik Heineman

09.45 - 10.30 Mainroom Zorginnovatie en societal impact: hoe doe je (het) nou goed? Prof. Marlies Schijven
10.30 - 10.45 Pauze (15 min.)
10.45 - 11.30 Mainroom Basis onderzoeks-carrière. Wat kun je nog meer/naast chirurg zijn? Joep Derikx/Ramon Gorter
11.30 - 12.15 Lunchpauze  (45 min)
12.15 - 13.00 Mainroom Persoonlijke ontwikkeling. Ook voor chirurgen. Marijn Houwert
13.00 - 13.10 Pauze (10 min)

Workshopronde
13.10 - 13.40 Ronde 1:

Breakout 1 Workshop A: Impact van een tuchtzaak op de chirurg/AIOS Prof. Dink Legemate
Breakout 2 Workshop B: Tuchtrecht George Akkersdijk
Breakout 3 Workshop C: Communicatiestijlen en werkgedrag Jeroen Woertmann

13.45 - 14.15 Ronde 2:
Breakout 1 Workshop C: Communicatiestijlen en werkgedrag Jeroen Woertmann
Breakout 2 Workshop A: Impact van een tuchtzaak op de chirurg/AIOS Prof. Dink Legemate
Breakout 3 Workshop B: Tuchtrecht George Akkersdijk

14.20 - 14.50 Ronde 3:
Breakout 1 Workshop C: Communicatiestijlen en werkgedrag Jeroen Woertmann
Breakout 2 Workshop B: Tuchtrecht George Akkersdijk
Breakout 3 Workshop A: Impact van een tuchtzaak op de chirurg/AIOS Prof. Dink Legemate

14.50 - 15.00 Pauze (10 min.)
15.00 - 15.45 Mainroom Hoe haal je het beste uit jezelf en je team? Gerard Kemkers
15.45 - 16.00 Mainroom Wrap-up en afsluiting Marald Wikkeling/Matthijs Nijenhuis
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 
Welkom en inleiding 
Sprekers: Marald Wikkeling 

       Matthijs Nijenhuis 
 
Sprekers 
 
Marald Wikkeling, MD, MBA: 

 
 
https://www.linkedin.com/in/maraldwikkeling  
@Suridocs en https://www.facebook.com/suridocs/  
 
Marald Wikkeling is vaat -en lymfoedeemchirurg bij de Heelkunde Friesland Groep. 
 
Opleiding: Geneeskunde Universiteit van Utrecht, 1983 - 1991 
Heelkunde: Cluster Veldhoven/Nijmegen, 1996 - 2002 
Vaatchirurgie: MUMC+, 2003 - 2005 
VvAA Business School, 2013 - 2015 
 
Marald is sinds 2007 verbonden aan het Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten en sinds 2016 
ook aan het MCL te Leeuwarden, met meerdere aandachtsgebieden:  
Waarbij in (1) het Expert Centrum voor Lympho-Vasculaire Geneeskunde, multidisciplenair 
wordt samengewerkt voor de (operatieve) behandeling van End-Stage Lymf -en Lipoedeem. 
En in (2) 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 
multidisciplenair 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 3F(inal). 
 
Van 2014 – 2019 was hij bestuurslid van de Heelkunde Friesland Groep waarin alle 
vrijgevestigde Friese chirurgen verenigd zijn, met als doel om op innovatieve wijze een 
nieuwe en frisse kijk te realiseren voor de heelkundige zorg in al haar facetten voor de Friese 
patiënt en het bijbehorende zorg landschap her in te richten, 
https://www.heelkundefriesland.nl/over-ons  
 
Naast vaatchirurgie/lymfoedeem en bestuurlijke activiteiten heeft Marald een grote passie 
voor e -en m-health resulterend in vele projecten op dit terrein. Als laatste een zeer unieke 
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trial waarbij een serious gaming vs medicatie wordt getest en gevalideerd in pre-operatieve 
patiënten. 
zie: https://www.youtube.com/watch?v=eQ9K26iaQgE / www.happitech.com. Als CMIO van 
de Heelkunde Friesland is hij onder andere betrokken bij de BgZ (informatie standaard basis 
gegevensuitwisseling ziekenhuizen). 
 
Verder gaat de stichting Suridocs, medische ondersteuning van Suriname, hem als secretaris 
na aan het hart. 
 
Matthijs Nijenhuis: 

 
 
 
https://www.linkedin.com/in/mvnijenhuis/?originalSubdomain=nl 
 
Matthijs Nijenhuis is 5e jaars AIOS chirurgie in het OLVG met als differentiatie 
traumachirurgie en chirurgie bij kinderen. Tevens is hij lid van de VAGH namens regio 2 en 
houdt hij zich onder andere bezig met het CASH onderwijs en de introductie van de 
echografie door aios.   

Inhoud 
Marald Wikkeling en Matthijs Nijenhuis zorgen voor een introductie van de cursus waarbij zij 
uitleg geven over het programma en de inhoud van deze interactieve cursus die handvaten 
geeft over de Non Technical Skills van het vak. Gedurende de cursus zullen zij de sessie 
begeleiden en vragen uit de chat doorsturen naar de sprekers. Voor andere vragen en/of 
problemen zijn zij uiteraard ook bereikbaar. 
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Inleiding Non Technical Skills: de basis voor kwaliteit en veiligheid  
Spreker: Prof. Dr. E. Heineman 
 
Spreker 

 
 
https://www.linkedin.com/in/erik-heineman-7399541b/?originalSubdomain=nl 
 
Erik Heineman is (emeritus) hoogleraar (kinder)chirurgie met o.a. als leeropdracht Clinical 
Governance. Hij was o.a. afdelingshoofd Chirurgie in het UMCG en voorzitter van de NVvH. 
 
Inhoud 
In deze sessie wordt ingegaan op de zorg als 'Complex Adaptive System' ('ECO-systeem'), wat 
dat betekent voor communicatie, teamwerk en leiderschap, en hoe deze kennis ingezet 
moet worden voor het bereiken van duurzame kwaliteit en veiligheid in de zorg. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• weet de deelnemer wat de fundering van kwaliteit en veiligheid in de zorg is nl. 'system 

awareness', communicatie, teamwork, eigenaarschap en persoonlijk (en 
institutioneel) leiderschap 

• weet de deelnemer welke soorten problemen er zijn  
• weet de deelnemer welke communicatie er bij welk probleem past 
• kent de deelnemer het belang van 'tribework' en 'teamwork' 
• ziet de deelnemer de uitdaging voor het leiderschap 

 
Take home points 
De zorg is een ECO-systeem waarin ik (= de zorg professional) moet acteren met als 
uitgangspunt 'ik ben omdat wij bestaan' (Ubuntu-concept) 
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Zorginnovatie en societal impact: hoe doe je (het) nou goed?  
Spreker: Prof. Dr. M. Schijven 
 
Spreker 
 

 
 
https://www.marliesschijven.nl 
https://www.linkedin.com/in/marliesschijven/?originalSubdomain=nl 
 
Inhoud 
Deze sessie richt zich op het verbreden van de horizon van de aankomend chirurg. Waarom 
is het belangrijk je te verdiepen en vooral ook: te verwonderen over zorginnovatie -en alles 
wat daarbij komt kijken? Waarom zou je actief zijn op social media en hoe zet je social media 
in om goed te doen? Net zoals lichaam en geest niet te scheiden zijn, kun je de chirurg niet 
‘los’ zien van de wereld om hem of haar heen, die steeds meer online en digitaal is. Deze 
sessie zet je aan tot nadenken en kritische reflectie over precies dát. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• heeft de deelnemer een beter beeld van het verschil tussen ‘hype’ en ‘industry noise’ 
• kan de deelnemer een betere afweging maken over het inzetten van social media 

platformen, en met welk doel dat te doen 
• weet de deelnemer beter wat e-health eigenlijk is, en waar de ‘grote lijnen’ en 

vraagstukken staan qua implementatie ervan 
• kan de deelnemer een relatie leggen tussen e-health, zorginnovatie en de chirurgische 

zorgpraktijk 
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Basis onderzoeks-carrière. Wat kun je nog meer/naast chirurg zijn?  
Sprekers: dr. Joep Derikx & dr. Ramon Gorter 
 
Sprekers 
 
Joep Derikx: 

 
 
https://www.amsterdamumc.org/research/researchers/joep-derikx.htm 
 
Ramon Gorter: 

 
 
https://www.linkedin.com/in/ramon-gorter-37673232/ 
 
 
Inhoud 
Tijdens de sessie delen de sprekers hun ervaringen en geven tips en tricks over onderzoek 
doen tijdens de opleiding. Hoe zet je een onderzoekslijn op? Hoe regel je funding? PhD en 
dan? De volgende stap: begeleiding 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• weet de deelnemer een onderzoekslijn op te zetten 
• weet de deelnemer hoe financiering daarvoor te regelen 
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Persoonlijke ontwikkeling. Ook voor chirurgen. 
Spreker: Dr. Marijn Houwert 
 
Spreker 
 

 
 
https://www.linkedin.com/in/marijn-houwert-673784199/?originalSubdomain=nl 
 
Inhoud 
Voordracht over de rol van coaching in de opleiding tot medisch specialist en het belang van 
mentoren. 
 
Voorbereiding 
Denk voor jezelf na wie je graag als mentoren zou willen hebben en waarom.  
 
Twee artikelen: 
- Characterization of Mentorship Programs in Departments of Surgery in the United States  
- Turning the tide: a quasi-experimental study on a coaching intervention to reduce burn-out 
symptoms and foster personal resources among medical residents and specialists in the 
Netherlands  
 
Take home points 
- Hulp bij persoonlijke ontwikkeling is geen taboe 
- Ga op zoek naar mentoren 
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Workshop A: Impact van een tuchtzaak op een chirurg/AIOS 
Spreker: Prof. Dr. Dink Legemate 
 
Spreker 

 
 
https://www.linkedin.com/in/dink-a-legemate-a757aaa/?originalSubdomain=nl 
 
Prof. dr. Dink Legemate is emeritus hoogleraar chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam 
en werkte tot voor kort als vaatchirurg in het Amsterdam UMC waar hij tevens leiding gaf 
aan de divisie Chirurgische Specialismen. Hij is lid van het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg. 
 
Inhoud 
Tijdens deze sessie wordt besproken wat de impact van een tuchtzaak op een chirurg/AIOS 
kan zijn en probeert men zich de consequenties voor te stellen gerelateerd aan het begrip 
‘second victim’. Men neemt kennis van een tuchtzaak en hoe deze relatief eenvoudig had 
kunnen worden voorkomen. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• kan de deelnemer beschrijven wat de impact van een tuchtzaak op de chirurg kan zijn, 

inclusief de potentiële consequenties 
• weet de deelnemer hoe de kans op een tuchtklacht te verminderen  
• kent de deelnemer het begrip second victim en eventueel te nemen stappen m.b.t. 

persoonlijke begeleiding om de impact te reduceren 
 
Literatuur 
1. How do doctors in the Netherlands perceive the impact of disciplinary procedures and 
disclosure of disciplinary measures on their professional practice, health and career 
opportunities? Artikel BMJ. LEES ALLEEN HET ABSTRACT EN DE DISCUSSIE. 
2. Tuchtrecht Informed Concent en operatieverslag. Artikel uit Medisch Contact betreffende 
een tuchtzaak. LEES HET ARTIKEL GLOBAAL EN LET VOORAL OP DE GELE ARCERINGEN. 
  
Take home points  
De impact van een tuchtzaak op de chirurg/AIOS kan groot zijn. Een tuchtzaak kan 
voorkomen worden, maar niet altijd. Laat je begeleiden door een jurist en spreek met peers 
om beter om te kunnen gaan met de persoonlijke impact.    
  
Voorbereiding 
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Lees de literatuur die hierboven staat aangegeven en denk na over wat een waarschuwing of 
berisping voor jou zou kunnen betekenen. Voor een goed begrip is het beslist noodzakelijk 
dat je tevoren de literatuur hebt gelezen. Het is niet veel werk.  
 
Bekijk eventueel nog het informatieve filmpje van de VvAA via Youtube ‘Claim of 
(tucht)klacht: lijdensweg of levensles?’ via www.youtube.com/watch?v=81n_OZlDAYE. 
 
 

Workshop B: Tuchtrecht  
Spreker: Dr. George Akkersdijk 
 
Spreker 

 
 
https://www.linkedin.com/in/gjm-akkersdijk/?originalSubdomain=nl 
 
Dr. George J.M. Akkersdijk, is voormalig chirurg van het Spaarne Gasthuis met differentiaties 
vaatchirurgie, oncologische chirurgie en longchirurgie en is tien jaar lang opleider geweest. 
Na het staken van de praktijk heeft hij een MBA-opleiding gevolgd. Thans is hij werkzaam in 
consultancy. Sinds 2014 is hij lid van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
Zwolle. 
 
Inhoud 
In deze sessie wordt ingegaan op het tuchtrecht. Voor velen inhoudelijk weinig bekend, 
maar wel een zwaard van Damocles. Door het toelichten van de achtergrond, doelstellingen, 
de procedurele gang van zaken en uitkomsten wordt getracht het inzicht te vergroten en 
het onderwerp minder bedreigend en meer vatbaar te maken. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• heeft de deelnemer meer inzicht in de tuchtrechtspraak gekregen 
• kan de deelnemer beschrijven hoe een klacht door het tuchtcollege wordt ontvangen 

en behandeld 
• kan de deelnemer beschrijven hoe een tuchtzaak procedure verloopt 
• weet de deelnemer hoe de kans op een tuchtklacht te verminderen  
• weet de deelnemer beter hoe om te gaan met een (tucht)klacht 
 
Literatuur 
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1. How do doctors in the Netherlands perceive the impact of disciplinary procedures and 
disclosure of disciplinary measures on their professional practice, health and career 
opportunities? Artikel BMJ. LEES ALLEEN HET ABSTRACT EN DE DISCUSSIE. 
2. Tuchtrecht Informed Concent en operatieverslag. Artikel uit Medisch Contact betreffende 
een tuchtzaak. LEES HET ARTIKEL GLOBAAL EN LET VOORAL OP DE GELE ARCERINGEN. 
 
Take home points 
Goede communicatie en dossiervorming zijn essentiële onderdelen van de patiëntenzorg. 
Een tuchtklacht is niet het einde van een carrière, maar mocht het zover komen dan is een 
goede voorbereiding van belang, zoals bij iedere operatie. 
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Workshop C: Communicatiestijlen en werkgedrag 
Spreker: Jeroen Woertman 
 
Spreker 

 
 
https://www.linkedin.com/in/jeroenwoertman/?originalSubdomain=nl 
 
Jeroen Woertman is momenteel MT-lid van de huisartsopleiding van VUmc en bestuurder 
van een gezondheidscentrum in Utrecht. Hiervoor heeft hij als VvAA adviseur jarenlang 
zorgverleners en teams geholpen bij vraagstukken rond teamsamenstelling, samenwerking, 
loopbaanadvies en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Inhoud 
Communicatie speelt een centrale rol in de zogenaamde NTS. Zaken als besluitvaardigheid, 
teamwork en leiderschap tonen zich in jouw communicatiestijlen en andersom. Maar wat is 
jouw voorkeurs stijl van communicatie? En waarom loopt de communicatie met de ene 
collega zoveel makkelijker dan met de andere? Dat brengen we in beeld in deze sessie. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• heeft de deelnemer beter inzicht in zijn/haar voorkeurswerkgedrag en communicatiestijl 

en kent hij/zij de sterke en minder sterke punten daarvan 
• heeft de deelnemer een extra houvast bij het kiezen van een toekomstige rol en team 

waarin hij/zij het beste past 
• heeft de deelnemer beter zicht op sterke en minder sterke punten van de stijlen van 

anderen 
• kan de deelnemer daar in de dagelijkse praktijk beter op inspelen 
 
Voorbereiding 
Om optimaal te profiteren van deze workshop vul je vooraf een korte PPA-vragenlijst in. 
Deze vragenlijst levert jouw eigen Persoonlijke Profiel Analyse op. Tijdens de sessie worden 
de resultaten hiervan toegelicht. Vul de vragenlijst op tijd in, zodat de resultaten ook op tijd 
beschikbaar zijn. 
 
Take home points 
Koester je kwaliteiten en kies een werkomgeving waarin je die het beste kwijt kunt. 
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Hoe haal je het beste uit jezelf en je team? 
Spreker: Gerard Kemkers 
 
Spreker 
 

 
 
https://www.linkedin.com/in/gerard-kemkers-08593118/?originalSubdomain=nl 
 
Nederlands meest succesvolle schaatscoach 
Als schaatser bereikte Gerard zijn hoogtepunt in 1988 toen hij brons won op de 5.000 meter 
tijdens de Olympische Spelen in Calgary. Maar de meeste mensen kennen Gerard vooral als 
coach. 
Nadat hij zijn opleiding voor Lichamelijke Opvoeding had afgerond vertrok hij naar Amerika 
waar hij als bondscoach van de Amerikaanse schaatsploeg ging werken. In 1998 maakte 
Gerard de overstap naar Nederland en werd hij bondscoach bij de KNSB. In 2002 startte hij 
samen met TVM-verzekeringen een nieuwe schaatsploeg TVM. Met topschaatsers als 
Jochem Uytdehaage en Carl Verheijen boekte hij veel succes. Vanaf 2005 wist hij nieuwe 
talenten als Sven Kramer, Ireen Wüst en Koen Verweij naar een hoger niveau te brengen. 
 
 
Wrap-up en afsluiting 
Sprekers: Marald Wikkeling en Matthijs Nijenhuis 

Inhoud 
Samenvatting van de cursus en take home points.  
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6. GROEPSINDELING 
 

  

Voornaam Tussen-
voegsel 

Achternaam Organisatie 

1 Afram   Aktürk Ziekenhuisgroep Twente - Locatie Almelo 
2 Anne   Daniels   
3 Anuradha (An)   Jairam Catharina Ziekenhuis 

4 Berber van den Hengel Martini Ziekenhuis 
5 Björn   Blomberg   

6 Desiree van den Hondel   
7 Diederik   Smeeing Slingeland Ziekenhuis 

8 Eric   Matthée Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
9 Guus de Klein Treant Zorggroep - Locatie Emmen 

10 Hamid   Jalalzadeh Gelre Ziekenhuizen - Locatie Apeldoorn 

11 Hein   Handgraaf Jeroen Bosch Ziekenhuis 
12 Jan Paul   Briet Meander Medisch Centrum - Locatie Amersfoort 

13 Jennifer   Jongen Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 
14 Joyce-Manyi   Bakia Radboudumc  
15 Judith   Hentzen Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

16 Kaij   Treskes Amsterdam UMC - Locatie AMC 
17 Lars   Brouwers Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis - Locatie Tilburg 

18 Maarten van Heinsbergen VieCuri - Locatie Venlo 
19 Maikel   Bakens Maastricht UMC+ 

20 Marjolijn   Rots Universitair Medisch Centrum Utrecht 
21 Marlieke   Bruntink Amsterdam UMC - VUmc 
22 Marlies   Verstegen   

23 Marloes   Prins Rijnstate Ziekenhuis - Locatie Arnhem 
24 Martine   Moossdorff Zuyderland - Locatie Geleen 

25 Megan   Reiniers Leids Universitair Medisch Centrum 
26 Merel   Lubbers Martini Ziekenhuis 
27 Michael   Wilson   

28 Nicole   Verheuvel Radboudumc  
29 Pien   Hellebrekers   

30 Quirine van der Vliet Universitair Medisch Centrum Utrecht 
31 Ralph   Poelstra Medisch Centrum Leeuwarden 

32 Rens van der Linde Medisch Spectrum Twente 
33 Rosa van der Kaaij Tergooi Ziekenhuis - Locatie Blaricum 
34 Selwyn van Rijn   

35 Shiromani   Janki HagaZiekenhuis - Locatie Leyweg 
36 Siebe de Boer Erasmus MC Kanker instituut 

37 Simone ter Hoeve-Boersema Maasstad Ziekenhuis 
38 Stefan van Dijk Gelre Ziekenhuizen - Locatie Apeldoorn 
39 Suzanne   Stokmans Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

40 Wieke   Nijmeijer Ziekenhuisgroep Twente - Locatie Almelo 
41 Willemijne  Schrijver  

42 Anne-Claire    Bosmans Maastricht UMC+  
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7. CURSUS VIA ZOOM 
 
Locatie 
De cursus wordt online verzorgd vanuit de Domus Medica door de cursuscoördinatoren en 
waarbij de sprekers vanaf een eigen locatie inbellen. Cursisten 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 subruimten (Break Out Rooms). 
Gebruik een headset of oortjes om het geluid te optimaliseren. 
 
Zet de microfoon gedurende de Zoom-delen op “mute” en de camera aan. Log in op een 
eigen device. Dit is belangrijk, omdat we tijdens de cursus uiteen kunnen gaan in virtuele 
subruimten.  
 
Inloggen 
Op dinsdag 8 juni kunt u inloggen vanaf 08.55 uur. Wij verzoeken u om uiterlijk om 09.00 uur 
ingelogd te zijn; het programma start stipt om 09.00 uur. 

Ga naar deze link om in te loggen in de cursus. 
Meeting ID: 607 301 1564 
Passcode: 574618558 

Let op: Zoom wordt niet ondersteund vanuit het VUmc of het AMC en mogelijk niet vanuit 
meerdere ziekenhuizen op de computers van het ziekenhuis. Het is wel mogelijk op een 
eigen laptop/computer die verbonden is met de wifi van het ziekenhuis. 
 
Interactie tijdens de cursus 
Het volgen van een online cursus vraagt om interactie via het scherm. De coördinatoren 
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. 
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8. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Presentie 
Uw aanwezigheid tijdens de cursusdag wordt verwerkt in een presentielijst. U wordt geacht 
bij aanvang van de cursusdag in te loggen via Zoom en uw camera aan te zetten. Als u niet 
aanwezig bent bij de start van het programma, kunt u niet deelnemen aan de cursus.  
 
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, ontvangt u digitaal een certificaat 
van deelname. 
 
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! – Annemarie Kok 
E-mail: cash@bengonline.nl 
06 – 25 23 55 01 

 

 


