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1. INLEIDING 
 

Beste aios, 

Welkom bij de CASH 2-cursus voor de Heelkunde met als onderwerp Onderzoek & 

Onderwijs. 

Tijdens de opleiding tot chirurg ligt de focus vooral op de heelkundige vaardigheden, 

patiënten en de kliniek. Velen van jullie zullen echter al een basis hebben binnen het 

wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een promotie. Hoewel dat wellicht 

voor sommigen alleen een opstapje is geweest naar een opleidingsplek, ligt er voor veel 

chirurgen de ambitie om dit onderzoek voort te zetten, uit te bouwen of om de ervaring te 

gebruiken om andere chirurgische vraagstukken te kunnen beantwoorden. Daarnaast wordt 

ook van je gevraagd om jongere collega’s zoals anios en coassistenten bij de hand te nemen 

en van onderwijs en opleiding te voorzien. Sommigen van jullie vinden hier de basis voor een 

carrière binnen het onderwijs. Daarnaast is er nog een heel bedrijf dat ook vraagt om visie 

en bestuur van de chirurgen die er werken. Niet voor niets staan de chirurgen vaak aan het 

hoofd van afdelingen, divisies en andere gremia, dankzij hun natuurlijk leiderschap. De vraag 

die vaak opdoemt bij aios is: hoe combineer ik die drive om te leren opereren en alles te 

weten van klinische vraagstukken, met het opzetten van gedegen wetenschappelijk 

onderzoek, onderwijs of ziekenhuisbestuur? Waar haal ik de tijd en middelen vandaan, en 

hoe kan ik mij het beste positioneren om succesvol te zijn in zowel de klinische als niet-

klinische vaardigheden?  

De CASH2-module Onderzoek & Onderwijs vormt de eerste introductie in de kennis en 

vaardigheden die nodig zijn om het opereren te combineren met succesvol onderzoek, het 

geven van inspirerend onderwijs of het besturen van een afdeling. Verschillende sprekers 

met ervaring komen aan bod en de dag wordt afgesloten met een sessie van een oude 

meester die terugkijkt op een succesvolle academische carrière, waarin al deze aspecten 

werden gecombineerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Cursuscoördinatoren CASH 2 O&O 

Jos van der Hage, oncologisch chirurg – LUMC 

Rutger-Jan Swijnenburg, HPB chirurg – Amsterdam UMC 

NVvH Bureau 

Esther Jacobs, senior adviseur Opleiding & Onderwijs 

Anita Bruning, administratief medewerker Opleiding & Onderwijs 

 

B.E.N.G! 

Marlous van Bommel  

Julie Goossens 

Annemarie Kok  
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2. INHOUD CURSUS 
 

Deze module richt zich niet zo zeer op specifieke thema’s van SCHERP, maar meer op de 

verschillende competenties zoals: Communicatie, Kennis en Wetenschap, Samenwerking, 

Organisatie, Maatschappelijk handelen en Professionaliteit.  

 

3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 

Na afloop van deze cursus: 

• heeft de deelnemer meer inzicht gekregen in manieren om succesvol te zijn in het 

combineren van heelkundige vaardigheden met wetenschappelijk onderzoek, het geven 

van inspirerend onderwijs of het besturen van een afdeling. 

4. PROGRAMMA 
 

 

 

  

Tijd Programma CASH 2 O&O, 27 september 2022 Docent/instructeur

08.30 - 09.00 Ontvangst en inschrijving

09.00 - 09.30 Plenaire start, algemene inleiding R.J. Swijnenburg, J. van der Hage

09.30 - 10.20 Snijden en toezichthouden H. Klomp

10.20 - 10.40 Koffiepauze

10.40 - 11.30 Snijden en translationeel of klinisch onderzoek R.J. Swijnenburg, M. Besselink

11.35 - 12.25 Geldstromen en grant writing B. Groot Koerkamp

12.25 - 13.25 Lunchpauze

13.25 - 14.15 Snijden en besturen (perifeer en academisch) J. van der Hage

14.20 - 15.10 Coassistenten onderwijs nieuwe stijl en een carrière in het onderwijs S. van der Velde

15.10 - 15.30 Pauze

15.30 - 16.20 Snijden en ondernemen H. Theeuwes

16.20 - 16.35 Wrap-up en afsluiting R.J. Swijnenburg, J. van der Hage

16.35 Borrel
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Jos van der Hage en Rutger-Jan Swijnenburg 

 

Sprekers 

Jos van der Hage is chirurg-oncoloog en hoogleraar heelkunde (in het bijzonder heelkundig 

onderwijs) in het LUMC. Naast zijn klinische en wetenschappelijke activiteiten is hij actief als 

bestuurder binnen het ziekenhuis. Hij is o.a. portefeuillehouder voor diverse 

onderwijsactiviteiten (o.a. coschappen, klinische technologie) binnen de faculteit 

geneeskunde van het LUMC. 

 

Rutger-Jan Swijnenburg is werkzaam als Hepato-Pancreato-Biliair chirurg in Amsterdam 

UMC. Hij deed promotieonderzoek aan Stanford University en het LUMC en bleef sindsdien 

actief binnen de (translationele) wetenschap. Zijn onderzoek richt zicht op Precision HPB 

Surgery, waarbij Molecular imaging (PET en fluorescentie) technieken worden ontwikkeld 

voor betere selectie en minimaal-invasieve, robot-geassisteerde chirurgie van patiënten met 

HPB tumoren. 

 

Inhoud 

Jos en Rutger-Jan zorgen voor een introductie van de cursus en geven uitleg over het 

programma en de inhoud van de cursus. 
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Snijden en toezichthouden 

Spreker: Houke Klomp 

 

Spreker  

Houke Klomp is chirurg-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek. Haar interesse in bestuur 

en organisatie begon al als assistent, in de VAGH en NVvH. In het AVL was zij o.a. voorzitter 

van het bestuur medische staf. Tegenwoordig heeft zij enkele toezichthoudende 

nevenfuncties, als vice-voorzitter van de raad van toezicht van het IJsselland Ziekenhuis en 

lid van de raad van commissarissen van het Prinses Maxima Centrum.  

Inhoud 

Medisch specialist is een bijzonder beroep. Er rust een grote verantwoordelijkheid op je en 

je komt in aanraking met een dwarsdoorsnede van de maatschappij. Dokters krijgen nog 

steeds veel vertrouwen van de maatschappij. Daarom kun je ook meer betekenen dan alleen 

in de spreekkamer en operatiekamer, als je dat ambieert. De publieke sector staat onder 

druk, niet alleen in de zorg, maar kijk ook naar onderwijs, politie, welzijn, etc. Chirurgen 

kunnen bij uitstek een beroepsoverstijgende rol in het maatschappelijk domein vervullen 

door hun vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden, overzicht te houden, en oog 

te hebben voor praktische uitvoerbaarheid. Hoe en wanneer komt dit op je pad? Wat heb je 

nodig? 

Voorbereiding 

Lees/luister een half uurtje op de site van de FMS. Onder de button Nieuws staan blogs en 

podcasts. Voorbereiding: Wat viel je het meest op? Of wat vond je het interessantste? Vat 

dit samen in maximaal 4 zinnen, neem het mee naar de CASH cursus. 

 

  

  

https://demedischspecialist.nl/
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Snijden en translationeel of klinisch onderzoek 

Sprekers: Rutger-Jan Swijnenburg en Marc Besselink 

 

Spreker 

Rutger-Jan Swijnenburg is werkzaam als Hepato-Pancreato-Biliair chirurg in Amsterdam 

UMC. Hij deed promotieonderzoek aan Stanford University en het LUMC en bleef sindsdien 

actief binnen de (translationele) wetenschap. Zijn onderzoek richt zicht op Precision HPB 

Surgery, waarbij Molecular imaging (PET en fluorescentie) technieken worden ontwikkeld 

voor betere selectie en minimaal-invasieve, robot-geassisteerde chirurgie van patiënten met 

HPB tumoren. 

 

Marc Besselink (1976) is hoogleraar en hepato-pancreato-biliair chirurg in Amsterdam UMC. 

Marc is nauw betrokken bij de Pancreatitis Werkgroep Nederland, Dutch Pancreatic Cancer 

Group en diverse internationale consortia en is (co-)auteur van ruim 650 artikelen 

waaronder ruim 20 gerandomiseerde trials. 

 

Inhoud 

Tijdens deze sessie wordt besproken hoe je als chirurg wetenschappelijk onderzoek kan 

(blijven) doen, zowel vanuit academie als periferie. Daarbij zullen we bespreken waarin 

Nederland internationaal gezien uitblinkt en dus kansen liggen voor wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

Aanbevolen literatuur 

• website https://www.equator-network.org/  

• bijgevoegde artikelen (Ahmed Ali – Ann Surg 2013 + Hirst – Ann Surg 2019)   

 

  

https://www.equator-network.org/
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Geldstromen en grant writing 

Spreker: Bas Groot Koerkamp 

 

Spreker 

Bas Groot Koerkamp werkt in het Erasmus MC. De focus van zijn patiëntenzorg en 

wetenschappelijk onderzoek is op pancreatobiliaire tumoren. Daarnaast doet hij lever- en 

niertransplantaties en orgaandonaties. Hij is de prinicipal investigator van de PREOPANC-2 

en 3 trials en van de PUMP-RCT, PUMP-2 trial, en TESLA trials. Daarnaast is Bas lid van de 

research committee van Erasmus MC en de beoordelingscommissie van KWF. 

 

Inhoud 

Tijdens deze sessie gaan het hebben over verschillende aspecten van funding en grant 

writing met een focus op klinisch en translationeel onderzoek. Wat is een goede 

onderzoeksvraag? Wat zijn de mogelijkheden voor funding? Hoe schrijf ik een grant? Wat 

kan er allemaal misgaan? 

Voorbereiding 

Schrijf een PICO voor een onderzoeksvoorstel dat je wil doen. Bedenk een aantal key study 

design topics waarover consensus nodig is (bv de comparator arm of de primaire uitkomst). 

Bedenk wat de uitdagingen zijn voor succes, b.v. t.a.v. funding, inclusie, en implementatie in 

richtlijnen. Dit alles op 1 A4-tje met timer op 30 min.  

 

Snijden en besturen (perifeer en academisch) 

Spreker: Jos van der Hage 

 

Spreker 

Jos van der Hage is chirurg-oncoloog en hoogleraar heelkunde (in het bijzonder heelkundig 

onderwijs) in het LUMC. Naast zijn klinische en wetenschappelijke activiteiten is hij actief als 

bestuurder binnen het ziekenhuis. Hij is o.a. portefeuillehouder voor diverse 

onderwijsactiviteiten (o.a. coschappen, klinische technologie) binnen de faculteit 

geneeskunde van het LUMC. 

 

Inhoud 

Tijdens deze sessie worden persoonlijke ervaringen binnen en buiten het ziekenhuis 

(maatschap/vakgroep, ziekenhuiscommissies, medische staf/MSB, RvT en regionale 

netwerken) besproken. Tevens is er aandacht voor het opleidingstraject en de 

samenwerking STZ en UMC, specifiek bij het HMC en LUMC, ook op het gebied van 

onderwijs, opleiding en onderzoek. 

 

Aanbevolen literatuur 

Niet van toepassing. 
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Coassistenten onderwijs nieuwe stijl en een carrière in het onderwijs 

Spreker: Susanne van der Velde 

 

Spreker 

Susanne van der Velde is oncologisch chirurg in het Amsterdam UMC, locatie VUMC. In UMC 

Utrecht-Amersfoort was zij de 1e robot fellow chirurgie van Nederland. Sinds 2015 is zij 

werkzaam in het Amsterdam UMC (locatie VU), met als aandachtsgebied oncologie, 

buikwand, maar bovenal met voorliefde voor onderwijs.  

 

Inhoud 

Onderwijs is helaas vaak het ondergeschoven kindje van het “corvee werk” dat elke afdeling 

heelkunde kent. Maar dat is onterecht. We erkennen allemaal het belang van goed 

opgeleide collegae huisartsen of medisch specialisten die weten wat het vak chirurgie 

behelst en welke diagnoses en zorgpaden daarin thuishoren. En die betrouwbare goede 

basisartsen creëer je met een gedegen masteropleiding, waarin chirurgen een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren. 

 

Tijdens deze sessie wordt de inbreng van innovatieve (digitale) onderwijsmogelijkheden in 

de praktijk besproken en hoe je studenten enthousiast en betrokken krijgt bij je afdeling. 

Maar ook welke rol je als chirurg in de opleiding van geneeskunde studenten kan spelen en 

hoe onderwijs een onderdeel van je eigen carrièrepad kan zijn. 

 

Aanbevolen literatuur 

Niet van toepassing. 

 

Snijden en ondernemen 

Spreker: Hilco Theeuwes 

 

Spreker 

Hilco Theeuwes is een ondernemende traumachirurg, werkend in het ETZ, Tilburg en part-

time programma directeur Skillslab in het Erasmus MC, Rotterdam.  

Zijn passie en drive zijn hoofdzakelijk; verbinden van mensen en verkennen van nieuwe 

mogelijkheden (breedste zin). Met zijn bedrijven EduStitch & AnubiFiX probeert hij onder 

andere vaardigheidsonderwijs te innoveren en klinische anatomie toegankelijker te maken 

voor (para)medici.  

Inhoud 

Binnen deze interactieve sessie wordt duidelijk dat een combinatie van medisch specialist en 

‘ondernemen’ goed samen kunnen gaan. Wellicht kan het elkaar versterken. 

Voorbereiding 

Sta vooraf eens stil bij de mogelijkheden van ondernemen en of het je aanspreekt. Dit kan de 

discussie levendiger maken tijdens deze sessie. 
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Wrap-up en afsluiting 

Sprekers: Jos van der Hage en Rutger-Jan Swijnenburg 

 

Inhoud 

Tijdens de wrap-up en afsluiting zal een discussie plaatsvinden over de belangrijkste 

aspecten die tijdens de dag aan de orde zijn geweest. Ook wordt gekeken of er praktische 

handvatten zijn overgebracht die de aios mee kan nemen in zijn ambities om opereren te 

combineren met succesvol onderzoek, het geven van inspirerend onderwijs of het besturen 

van een afdeling. 
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6. GROEPSINDELING 
 
    

  

Alma Moekotte

Arnoud Kamman

Bart Corten

Chantal den Bakker

Daan Mohede

Diederik Smeeing

Elke Arts

Elles Dijkema

Emma van der Schans

Eva van Delft

Inne den Toom

Jara Jonker

Lysanne van Silfhout 

Mahsa Montazeri

Marjolijn Rots

Maureen Werner-Paap

Max Senders

Nicole Verheuvel

Ralph Poelstra

Rob de Vries

Deelnemers
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7. LOCATIE  
 
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 
Presentie is voorwaardelijk voor het behalen van het certificaat. Je aanwezigheid tijdens de 
cursusdag wordt verwerkt in een presentielijst. Als je niet aanwezig bent bij de start van het 
programma, kun je niet deelnemen aan de cursus.  
 
Evaluatie 
Aan het einde van de cursus ontvang je een digitaal evaluatieformulier. Wij verzoeken je het 
formulier z.s.m. in te vullen en te retourneren, waarvoor alvast hartelijk dank. Je mening 
wordt erg op prijs gesteld; wij nemen je input mee bij de organisatie van de volgende editie. 
 
Certificaat van deelname 
Na afloop van de cursus, als je de evaluatie hebt ingevuld, kun je het certificaat inzien en 
downloaden in je persoonlijke omgeving op de NVvH- website. Hiervoor moet je inloggen op 
Mijn NVvH > Mijn Certificaten > klik op het rode document-icoon om je certificaat te 
downloaden. Vervolgens kun je deze uploaden in VREST. 
 
 

 
 

https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-noordwijk-conference-centre-leeuwenhorst?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb&utm_term=langtest
https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-noordwijk-conference-centre-leeuwenhorst/plattegrond
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Veilig en optimaal leerklimaat 
De CASH-organisatie staat voor een constructief en veilig leerklimaat waarin zo optimaal 
mogelijk geleerd wordt en waarin men respectvol en professioneel met elkaar omgaat. Dat 
uit zich in: 
•  Respectvol met elkaar communiceren 
• Ruimte geven voor het maken van fouten en het leren van fouten, elkaar helpen  

waar nodig 
•  Faculty en aios zijn zich bewust van mogelijke machtsongelijkheid, hiërarchische 

verhoudingen en/of afhankelijkheidsposities tussen faculty en aios. Posities worden 
niet misbruikt 

•  Discriminatie, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, uitsluiting en pestgedrag 
worden op geen enkele wijze geaccepteerd 

•  Uitgangspunt is dat aios zich voorbereiden op cursussen. Leren begint al bij de 
voorbereiding voorafgaande aan de cursus. Om een zo groot mogelijk leereffect te 
bereiken, verwachten we dat aios voorbereidende opdrachten maken; de hiermee 
opgedane kennis wordt als bekend verondersteld tijdens de sessies 

• Interactieve deelname leidt tot een groter leereffect. Er is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om dit tot stand te brengen: 

o van aios wordt verwacht dat zij gemotiveerd deelnemen aan de sessies (actief 
luisteren, niet af laten leiden, geen oneigenlijk gebruik maken van mobiele telefoon) 

o van faculty wordt verwacht dat zij interactie stimuleren en faciliteren. 
 
Het wordt gewaardeerd als men elkaar actief aanspreekt op bovenstaande punten indien 
nodig. Aios of faculty kunnen eventuele onverhoopte klachten in eerste instantie kenbaar 
maken bij de CASH-organisatie; ter plekke of via opleiding@heelkunde.nl. Daarnaast kent de 
NVvH een klachtenregeling voor door de NVvH aangeboden (na)scholing en congressen en is 
er een vertrouwenspersoon. 
 
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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