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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, 28 september 2021 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 Geldstromen en grant writing A. Vahrmeijer

10.20 - 10.40 Koffiepauze

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

11.35 - 12.25 Snijden en besturen O. Guicherit, J. van der Hage

12.25 - 13.25 Lunchpauze

13.25 - 14.15 Snijden en onderwijs 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 Een academische  in perspectief: Do’s en dont’s van een oude meester C. van de Velde

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 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 chirurg in Amsterdam UMC. Hij studeerde geneeskunde in het UMC 

Utrecht, promoveerde aan de Universiteit Utrecht, volgde zijn opleiding tot chirurg in het 

UMC Utrecht in het St.Antonius, volgde een master ‘Evidence-based healthcare’ aan Oxford 

University, en twee fellowships HPB chirurgie in het AMC Amsterdam en Southampton 

General Hospital. Marc is nauw betrokken bij de Pancreatitis Werkgroep Nederland en de 

Dutch Pancreatic Cancer Group en is (co-)auteur van ruim 590 artikelen waaronder ca. 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. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• benoemen hoe wetenschappelijk onderzoek en snijden te combineren 

• beschrijven waar de kansen liggen voor wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse 

praktijk 

• beschrijven waar geschikte onderwerpen te vinden zijn voor wetenschappelijk onderzoek 

• enkele methoden noemen voor chirurgische gericht wetenschappelijk onderzoek nu en 

in de toekomst 

 

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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Snijden en besturen 

Spreker: Onno Guicherit en Jos van der Hage 

 

 

Spreker 

Onno Guicherit is chirurg-oncoloog met bestuurlijke ervaring op het gebied van 

(oncologische) netwerkvorming, ziekenhuismanagement, toezicht en in het verleden o.a. 

IKNL, MSB, VMS en NVvH. Hij heeft interesse in interdisciplinair en interprofessioneel 

onderwijs en onderzoek. 

 

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. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• benoemen wat van een arts mag worden verwacht aan Leiderschap en Organisatie 

• benoemen wat van een aios mag worden verwacht aan (Leiderschap en) Organisatie 

• kan de deelnemer zich een mening vormen waar zijn/haar ambities liggen en hoe die 

kunnen worden nagestreefd 

 

Aanbevolen literatuur 

Er wordt geen literatuur aanbevolen. 
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Snijden en onderwijs 

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 

Zowel een academisch ziekenhuis als een perifeer opleidingsziekenhuis kan je beschouwen 

als een vorm van een leerwerkplaats. In een academische instelling zul je te maken hebben 

met zogenaamde undergraduate en postgraduate studenten en diverse andere 

(para-)medische opleidingen. In de periferie horen coassistenten, A(N)IOS, leerling 

verpleegkundigen, leerling OK en anesthesie assistenten tot de standaard medewerkerspool 

van een ziekenhuis. Onderwijs loopt dus dwars door allerlei processen heen. Dat kan 

schuren in tijd , mensen en middelen. In deze workshop word je meegenomen in de 

organisatie van onderwijs in een ziekenhuis. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kan de deelnemer benoemen welke knelpunten op het gebied van onderwijs moeten 

worden geadresseerd in een ziekenhuis 

• kan de deelnemer benoemen welke organisatiestructuren worden toegepast om 

onderwijs in de kliniek te borgen 

• heeft de deelnemer inzicht gekregen in de carrière mogelijkheden op het gebied van 

onderwijs naast een chirurgische loopbaan 

 

Aanbevolen literatuur 

Zie bijgesloten artikelen. 

• Overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende 

studenttypen 

• Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

Geldend van 03-07-2021 t/m heden 
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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 en gastro-intestinaal chirurg in het Amsterdam UMC, 

locatie VUMC. Zij heeft haar MD/PhD traject gedaan in Groningen en is vervolgens opgeleid 

in de Leidse regio (Hagaziekenhuis-LUMC). Daarna is zij een jaar aan de slag gegaan in UMC 

Utrecht-Amersfoort als 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. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• het belang van chirurgen in participatie in het (coassistenten) onderwijs benoemen 

• beschrijven wat activerend leren en blended learning zijn 

• enthousiasme opbrengen voor de mogelijkheden die er  binnen onderwijsinnovatie zijn 

• benoemen wat de carrièremogelijkheden als chirurg binnen domein onderwijs zijn 

• de uitdagingen van vergaande differentiatie en lateralisatie in het opleiden van 

generalistische basisartsen erkennen. 

 

Aanbevolen literatuur 

Niet van toepassing. 
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Een academische carrière in perspectief: do’s en dont’s van een oude meester 

Spreker: Cock van de Velde 

 

Spreker 

Cock van de Velde werd in 1982 geregistreerd als chirurg en in 1987 benoemd tot hoogleraar 

heelkunde universiteit Leiden. Op het gebied van borst, maag en colorectale kanker heeft hij 

vele nationale en internationale trials georganiseerd die de praktijk veranderden. Binnenkort 

promoveert bij Cock de 100ste promovendus veelal met chirurgisch doel.  

 

Inhoud 

Tijdens deze sessie krijgt de deelnemer praktische adviezen over een succesvolle 

academische carrière. Tevens komen excellentie in chirurgische technieken (geneeskunst), 

onderwijs aspecten en Research Grants management onderzoekslijn aan bod. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• heeft de deelnemer inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 

academische carrière 

• weet de deelnemer wat de sleutelfactoren voor succes zijn en wat de alternatieve paden 

zijn 

 

Take-home points 

• kies voor een onderdeel van de heelkunde en denk na over klinische studies 

• schrijf een onderzoeksvoorstel (Grant) 

• kijk eens buiten de regio of de landsgrenzen 

• zoek een mentor die research en universitaire ervaring heeft 

En 

• hou vol na afwijzing 

• werk hard 

• gun anderen een rol 

• zoek een goede balans werk/thuis, ontspanning 

 

Aanbevolen literatuur 

Niet van toepassing. 
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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 
 

    

  

Deelnemers

1 Anuradha (An) Jairam

2 Audrey Jongen

3 David Hageman

4 Erik Pasveer

5 Hanneke van Eden

6 Jacky Luiten

7 Joyce-Manyi Bakia

8 Laura Meijer

9 Lucas Goense

10 Maarten Seesing

11 Marieke Walma

12 Sebastian Sparenberg

13 Selwyn van Rijn

14 Steven van Haelst

15 Sven van Dijk
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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 
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.  
 
 
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 

 

https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-noordwijk-conference-centre-leeuwenhorst/plattegrond
mailto:opleiding@heelkunde.nlopleiding
mailto:cash@bengonline.nl

