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de profess ional  en het systeem

INFORMATIE     CURSUSSEN

Een symposium over medisch leiderschap
Utrecht, vrijdagmiddag 11 november 2016

Aangeboden door de Federatie Medisch Specialisten, VvAA en het instituut Beleid &
Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie:

Academie voor Medisch
Specialisten

t.a.v. A. van Amerongen-Brouwer

Postbus 8153  • 3503 RD Utrecht

Orteliuslaan 750  • 3528 BB Utrecht

Telefoon (030) 247 41 97

anita.amerongen@academiems.nl

www.academiemedischspecialisten.nl

Locatie
’t Hart, hoofdkantoor VvAA, 

Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.

Inschrijving
Deelname geschiedt op volgorde van

inschrijving via: 

www.academiemedischspecialisten.nl

Kosten
Deelname is gratis; inschrijving verplicht.

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij ABAN.

Parkeren
U kunt parkeren op de P+R Papendorp

(€ 4,50 per dag).

Klinisch leiderschap
Heeft u de ambitie om werk te maken van permanente
verbetering van het zorgproces? Wilt u meer grip 
krijgen op de processen waardoor uw dagelijkse 
klinische praktijk wordt gestuurd? 
Dit programma biedt u de handvatten om uw klinische
praktijk om te vormen tot een excellente praktijk. 
Ook wordt gewerkt aan uw persoonlijke leiderschap.
Duur 5 modules van 4 dagdelen, met overnachting
Start 14 november 2016

Management voor medici
Heeft u als medicus management- of bestuurstaken, 
maar heeft u het gevoel dat u er te weinig van af
weet? Wilt u meer greep krijgen op de verhoudingen
tussen alle betrokkenen in het zorgproces? 
Deze postdoctorale leergang biedt u zowel uitgebreide,
actuele kennis van zaken als waardevolle persoonlijke
vorming. 
Duur 8 modules van 5 dagdelen, met overnachting
Start september 2017

Besturen van een beroepsvereniging
Het besturen van een beroepsvereniging vereist een 
duidelijke visie en beleidsstrategie, een grondige kennis
van de belangrijkste ‘stakeholders’, een goed gevulde
gereedschapskoffer en een helder inzicht in uw rol als
bestuurder. 
Deze cursus biedt u onmisbare inzichten in het 
werkveld en helpt u de kneepjes van het vak onder 
de knie te krijgen. 
Duur 3 modules van 5 dagdelen, met overnachting
Start 10 november 2016

Ethiek van leven en zorgen
Tijdens deze cursus verdiept u zich grondig in ethische
vragen rondom de zorg en het eigen leven. Met als 
startvraag (van Socrates) “Hoe te leven?” bestudeert u
klassieke teksten over ethiek, deskundig toegelicht
door hoogleraren ethiek en filosofie.
Dilemma’s en ethische benaderingswijzen worden
hierbij terugvertaald naar de eigen dagelijkse
professionele en persoonlijke werkelijkheid. 
Duur 9 modules van 15.30 tot 21.30 uur
Start 26 januari 2017

De sprekers in dit programma
treden eveneens op in een 
of meer van de volgende 
cursussen:



MEDISCH LEIDERSCHAP

Afscheidssymposium

Eind 2008 hebben de Federatie Medisch

Specialisten, VvAA en het instituut Beleid &

Management Gezondheidszorg (iBMG) van de

Erasmus Universiteit Rotterdam samen de

Academie voor Medisch Specialisten opgericht.

Pieter Wijnsma was destijds nauw betrokken bij

de oprichting en heeft sindsdien ook de directie

gevoerd. Dit voorjaar heeft hij te kennen gegeven

zijn functie aan het einde van dit jaar te willen

beëindigen. Onder zijn leiding is de Academie

uitgegroeid tot een bloeiend scholingsinstituut

voor medisch specialisten, overige leden van

medische staven en aios. De aandeelhouders

willen daarom hun waardering doen blijken door

de organisatie van een afscheidssymposium.

Een groot deel van de scholing van de Academie

heeft betrekking op medisch management en

leiderschap. In 2014 heeft de Academie boven-

dien een leerstoel ‘Medisch Management en

Leiderschap’ ingesteld bij iBMG. De Academie

levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het

denken hierover en de praktische uitoefening

ervan. Het ligt dus voor de hand dat het 

symposium ook het thema ‘medisch leider-

schap’ tot onderwerp heeft. Onder leiding van

de leerstoelhouder, prof. dr. Carina Hilders, 

zullen diverse gerenommeerde sprekers over dit

onderwerp hun licht laten schijnen. Namens de

Raad van Commissarissen en de aandeelhouders

van de Academie nodig ik u van harte uit hierbij

aanwezig te zijn.

Mr. A.L. (Bram) Asscher, 
voorzitter Raad van

Commissarissen 

De professional en het systeem

De medisch professional en het zorgsysteem

hebben een moeizame verhouding met elkaar.

De professional heeft het systeem nodig om 

te kunnen functioneren, maar wil zich er het

liefst zo min mogelijk mee bezig houden. 

Maar dat kan niet, want het systeem dringt zich

aan alle kanten op en dreigt de professional te

overwoekeren.

Tegelijkertijd draagt de professional zelf ook bij

aan de proliferatie van het systeem. Bijvoor -

beeld door de ontwikkeling van kwaliteits-

systemen. Er zit niks anders op dan te proberen

het systeem weer de baas te worden. Maar dat

is overal en oppermachtig. Je moet van goeden

huize komen om daar tegen opgewassen te

zijn. De huidige roep om medisch leiderschap

kan dus ook worden gezien als een noodkreet.

Leiders zijn doorbrekers van regels. Hoe meer

regels, des te harder hebben we regeldoor-

brekers nodig. Maar de vraag is nu: wanneer

zijn die regels zinnig en wanneer moeten ze

doorbroken worden? Niemand wil leven in een

wereld zonder regels. Ook de professionele

praktijk is daar op gebouwd. Medische 

excellentie kan alleen tot bloei komen in het

spanningsveld tussen het volgen van de regels

en het doorbreken ervan.

In termen van de deugdethiek van Aristoteles

vereist dat ‘phronèsis’: praktische wijsheid. Maar

wat is wijsheid? En wat is er voor nodig om die

te verwerven? Is dat dan leiderschap? En hoe

verhoudt de professional die wil excelleren zich

tot het systeem? In dit symposium willen we die

vragen nader onderzoeken. Denkt u met ons

mee?

Programma

12.30 Inloop, registratie, koffie, thee, 

broodjes

13.30 Opening door dagvoorzitter: 

de noodzaak van medisch leiderschap

Carina Hilders

13.45 Terug naar de bedoeling: 

de kolonisatie van de leefwereld door 

de systeemwereld 

Marius Buiting

14.25 Van ego- naar ecosysteem: 

een paradigmawisseling in het denken

over zorg

Erik Heineman

15.05 Bronnen van gezag: de verhouding 

tussen charisma en bureaucratie

René ten Bos

15.45 Pauze

16.15 Morele excellentie: medisch leiderschap

volgens de deugdethiek

Pieter Wijnsma

16.35 Doctor in the lead: wanneer is dat 

bereikt?

Gesprek Carina Hilders met 

Frank de Grave

16.50 Conclusies ten aanzien van medisch 

leiderschap

Carina Hilders

17.00 Borrel

18.30 Sluiting 

Sprekers

Dagvoorzitter:

Prof. dr. C.G.J.M. (Carina) Hilders,
gynaecoloog, bijzonder hoogleraar

medisch management en 

leiderschap Erasmus Universiteit

Rotterdam, directievoorzitter

Reinier de Graaf Ziekenhuis. 

Mr. J.M. (Marius) Buiting, arts, 
directeur Nederlandse Vereniging

van Toezichthouders in de Zorg, 

co-auteur van de bestseller 

‘Verdraaide organisaties’. 

Prof. dr. E. (Erik) Heineman, 
hoogleraar chirurgie, hoofd 

afdeling chirurgie Universitair

Medisch Centrum Groningen,

voorzitter Nederlandse Vereniging

voor Heelkunde.

Prof. dr. R. (René) ten Bos, 
hoogleraar filosofie van de 

managementwetenschappen

Radboud Universiteit Nijmegen.

Drs. P. (Pieter) Wijnsma, 
directeur Academie voor 

Medisch Specialisten.

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave, 
voorzitter Federatie Medisch

Specialisten, lid Eerste Kamer 

der Staten-Generaal.



MEDISCH LEIDERSCHAP

Afscheidssymposium

Eind 2008 hebben de Federatie Medisch

Specialisten, VvAA en het instituut Beleid &

Management Gezondheidszorg (iBMG) van de

Erasmus Universiteit Rotterdam samen de

Academie voor Medisch Specialisten opgericht.

Pieter Wijnsma was destijds nauw betrokken bij

de oprichting en heeft sindsdien ook de directie

gevoerd. Dit voorjaar heeft hij te kennen gegeven

zijn functie aan het einde van dit jaar te willen

beëindigen. Onder zijn leiding is de Academie

uitgegroeid tot een bloeiend scholingsinstituut

voor medisch specialisten, overige leden van

medische staven en aios. De aandeelhouders

willen daarom hun waardering doen blijken door

de organisatie van een afscheidssymposium.

Een groot deel van de scholing van de Academie

heeft betrekking op medisch management en

leiderschap. In 2014 heeft de Academie boven-

dien een leerstoel ‘Medisch Management en

Leiderschap’ ingesteld bij iBMG. De Academie

levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het

denken hierover en de praktische uitoefening

ervan. Het ligt dus voor de hand dat het 

symposium ook het thema ‘medisch leider-

schap’ tot onderwerp heeft. Onder leiding van

de leerstoelhouder, prof. dr. Carina Hilders, 

zullen diverse gerenommeerde sprekers over dit

onderwerp hun licht laten schijnen. Namens de

Raad van Commissarissen en de aandeelhouders

van de Academie nodig ik u van harte uit hierbij

aanwezig te zijn.

Mr. A.L. (Bram) Asscher, 
voorzitter Raad van

Commissarissen 

De professional en het systeem

De medisch professional en het zorgsysteem

hebben een moeizame verhouding met elkaar.

De professional heeft het systeem nodig om 

te kunnen functioneren, maar wil zich er het

liefst zo min mogelijk mee bezig houden. 

Maar dat kan niet, want het systeem dringt zich

aan alle kanten op en dreigt de professional te

overwoekeren.

Tegelijkertijd draagt de professional zelf ook bij

aan de proliferatie van het systeem. Bijvoor -

beeld door de ontwikkeling van kwaliteits-

systemen. Er zit niks anders op dan te proberen

het systeem weer de baas te worden. Maar dat

is overal en oppermachtig. Je moet van goeden

huize komen om daar tegen opgewassen te

zijn. De huidige roep om medisch leiderschap

kan dus ook worden gezien als een noodkreet.

Leiders zijn doorbrekers van regels. Hoe meer

regels, des te harder hebben we regeldoor-

brekers nodig. Maar de vraag is nu: wanneer

zijn die regels zinnig en wanneer moeten ze

doorbroken worden? Niemand wil leven in een

wereld zonder regels. Ook de professionele

praktijk is daar op gebouwd. Medische 

excellentie kan alleen tot bloei komen in het

spanningsveld tussen het volgen van de regels

en het doorbreken ervan.

In termen van de deugdethiek van Aristoteles

vereist dat ‘phronèsis’: praktische wijsheid. Maar

wat is wijsheid? En wat is er voor nodig om die

te verwerven? Is dat dan leiderschap? En hoe

verhoudt de professional die wil excelleren zich

tot het systeem? In dit symposium willen we die

vragen nader onderzoeken. Denkt u met ons

mee?

Programma

12.30 Inloop, registratie, koffie, thee, 

broodjes

13.30 Opening door dagvoorzitter: 

de noodzaak van medisch leiderschap

Carina Hilders

13.45 Terug naar de bedoeling: 

de kolonisatie van de leefwereld door 

de systeemwereld 

Marius Buiting

14.25 Van ego- naar ecosysteem: 

een paradigmawisseling in het denken

over zorg

Erik Heineman

15.05 Bronnen van gezag: de verhouding 

tussen charisma en bureaucratie

René ten Bos

15.45 Pauze

16.15 Morele excellentie: medisch leiderschap

volgens de deugdethiek

Pieter Wijnsma

16.35 Doctor in the lead: wanneer is dat 

bereikt?

Gesprek Carina Hilders met 

Frank de Grave

16.50 Conclusies ten aanzien van medisch 

leiderschap

Carina Hilders

17.00 Borrel

18.30 Sluiting 

Sprekers

Dagvoorzitter:

Prof. dr. C.G.J.M. (Carina) Hilders,
gynaecoloog, bijzonder hoogleraar

medisch management en 

leiderschap Erasmus Universiteit

Rotterdam, directievoorzitter

Reinier de Graaf Ziekenhuis. 

Mr. J.M. (Marius) Buiting, arts, 
directeur Nederlandse Vereniging

van Toezichthouders in de Zorg, 

co-auteur van de bestseller 

‘Verdraaide organisaties’. 

Prof. dr. E. (Erik) Heineman, 
hoogleraar chirurgie, hoofd 

afdeling chirurgie Universitair

Medisch Centrum Groningen,

voorzitter Nederlandse Vereniging

voor Heelkunde.

Prof. dr. R. (René) ten Bos, 
hoogleraar filosofie van de 

managementwetenschappen

Radboud Universiteit Nijmegen.

Drs. P. (Pieter) Wijnsma, 
directeur Academie voor 

Medisch Specialisten.

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave, 
voorzitter Federatie Medisch

Specialisten, lid Eerste Kamer 

der Staten-Generaal.



MEDISCHE EXCELLENTIE:
de profess ional  en het systeem

INFORMATIE     CURSUSSEN

Een symposium over medisch leiderschap
Utrecht, vrijdagmiddag 11 november 2016

Aangeboden door de Federatie Medisch Specialisten, VvAA en het instituut Beleid &
Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie:

Academie voor Medisch
Specialisten

t.a.v. A. van Amerongen-Brouwer

Postbus 8153  • 3503 RD Utrecht

Orteliuslaan 750  • 3528 BB Utrecht

Telefoon (030) 247 41 97

anita.amerongen@academiems.nl

www.academiemedischspecialisten.nl

Locatie
’t Hart, hoofdkantoor VvAA, 

Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.

Inschrijving
Deelname geschiedt op volgorde van

inschrijving via: 

www.academiemedischspecialisten.nl

Kosten
Deelname is gratis; inschrijving verplicht.

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij ABAN.

Parkeren
U kunt parkeren op de P+R Papendorp

(€ 4,50 per dag).

Klinisch leiderschap
Heeft u de ambitie om werk te maken van permanente
verbetering van het zorgproces? Wilt u meer grip 
krijgen op de processen waardoor uw dagelijkse 
klinische praktijk wordt gestuurd? 
Dit programma biedt u de handvatten om uw klinische
praktijk om te vormen tot een excellente praktijk. 
Ook wordt gewerkt aan uw persoonlijke leiderschap.
Duur 5 modules van 4 dagdelen, met overnachting
Start 14 november 2016

Management voor medici
Heeft u als medicus management- of bestuurstaken, 
maar heeft u het gevoel dat u er te weinig van af
weet? Wilt u meer greep krijgen op de verhoudingen
tussen alle betrokkenen in het zorgproces? 
Deze postdoctorale leergang biedt u zowel uitgebreide,
actuele kennis van zaken als waardevolle persoonlijke
vorming. 
Duur 8 modules van 5 dagdelen, met overnachting
Start september 2017

Besturen van een beroepsvereniging
Het besturen van een beroepsvereniging vereist een 
duidelijke visie en beleidsstrategie, een grondige kennis
van de belangrijkste ‘stakeholders’, een goed gevulde
gereedschapskoffer en een helder inzicht in uw rol als
bestuurder. 
Deze cursus biedt u onmisbare inzichten in het 
werkveld en helpt u de kneepjes van het vak onder 
de knie te krijgen. 
Duur 3 modules van 5 dagdelen, met overnachting
Start 10 november 2016

Ethiek van leven en zorgen
Tijdens deze cursus verdiept u zich grondig in ethische
vragen rondom de zorg en het eigen leven. Met als 
startvraag (van Socrates) “Hoe te leven?” bestudeert u
klassieke teksten over ethiek, deskundig toegelicht
door hoogleraren ethiek en filosofie.
Dilemma’s en ethische benaderingswijzen worden
hierbij terugvertaald naar de eigen dagelijkse
professionele en persoonlijke werkelijkheid. 
Duur 9 modules van 15.30 tot 21.30 uur
Start 26 januari 2017

De sprekers in dit programma
treden eveneens op in een 
of meer van de volgende 
cursussen:


