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De wereld van 2021 staat in brand. 
De gezondheid van mens en dier 
wordt serieus bedreigd door ver-
schillende soorten virussen met 
enorme gevolgen voor de samenle-
ving. De natuur snakt naar schone 
lucht en naar meer biodiversiteit. 
Als we die complexe problemen be-
naderen als eenvoudige vraagstuk-
ken, gaan we ons druk maken over 
verdienmodellen of willen we inten-
sieve veehouderij en concurrentie 
in de zorg afschaffen. Maar het is 
ook en vooral tijd voor antwoorden 
op meer fundamentele vragen zoals 
‘welke grenzen heeft economische 
groei’, ‘hoeveel mensen en dieren 
kunnen goed leven op deze pla-
neet’, ‘wat is de juiste balans tussen 
het individu en de gemeenschap’, 
‘welk antwoord geven we dominan-
te techreuzen’ en ‘wat voor gezond-
heidssysteem hebben wij nodig’.
 
Al deze vraagstukken vergen diep-
gaande discussie en vooral juiste 
keuzes. Hoe pak je dat aan? Precies 
hier kan leiderschap worden ge-
toond. Een goed leider maakt im-
mers duidelijke keuzes. Een goed 
leider blijft weg van compromissen 
die geen echte oplossingen voor 
echte problemen bieden. In ons 
land staan wij juist rond gezond-
heid en zorg de aankomende tijd 
voor die noodzakelijke discussies 
en belangrijke keuzes. Daarom is bij 
het Radboudumc de minor medisch 
leiderschap voor derdejaars studen-
ten geneeskunde ontwikkeld. Deze 
populaire minor biedt geëngageer-

INLEIDING
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de studenten de kans om kennis te 
maken met het bedrijfsleven, met 
het leger, met een achterstands-
wijk, met topzorgers, met topwe-
tenschappers, met topdocenten, 
met topbestuurders en last but not 
least de theorie en praktijk van lei-
derschap. De studenten verkennen, 
handelen en reflecteren. Waar wil-
len zij zich als toekomstig dokter 
voor inzetten? In coronajaar 2020 
hebben we in dat kader als coör-
dinatoren van de minor alle alumni 
gevraagd of zij als vrijwilliger mee 
wilden werken om een bundel inter-
views met medisch leiders te creë-
ren. Vijftien enthousiaste studenten 
gingen aan de slag. Ze interviewden 
leiders met allerlei achtergronden 
over (hun) leiderschap. Ze gingen 
op pad met vragen als ‘waar komen 
zij vandaan’, ‘wie zijn zij’, ‘waar wil-
len zij naar toe’, ‘wat deed pijn, wat 
ging goed’ en ‘valt een carrière in 
leiderschap te regelen of zit dat in 
je bloed’. Kort maar krachtig moest 
het worden, bedachten de studen-
ten. Zo zouden we echt inspiratie 
kunnen brengen. Inspiratie van de 
leiders van nu, voor het leiderschap 
van de toekomst. 

Het project heeft geleid tot een 
prachtige reeks gesprekken waarin 
veel onderdelen van medisch lei-
derschap boven tafel zijn gekomen. 
Cruciale begrippen als dienstbaar-
heid en authenticiteit, je vooral niet 
te veel gaan aanpassen, oog voor 
het zwakke en het zwakke sterk 
willen maken, lef hebben, desnoods 
tegen de stroom ingaan of taboes 
doorbreken. Maar ook: vooral naar 
buiten kijken en naar buiten gaan – 
tot in de tropen. En: samen met de 

mensen om je heen het werk inrich-
ten, mensen betrekken, samen ver-
anderen en vernieuwen.

De bundel heeft de metafoor van de 
rivier meegekregen. Een rivier is een 
natuurlijke waterloop, in feite het 
zichtbare afvoersysteem van over-
tollig water in een bepaald gebied. 
De ontkieming van leiderschap be-
gint bij de bron, kan zich vervol-
gens kabbelend ontwikkelen maar 
ook in stroomversnellingen belan-
den of door woeste watervallen in 
nauwe engtes worden geïnterrum-
peerd om vervolgens meanderend 
langs kleine dorpen of grote steden 
te eindigen in een delta bij de zee. 
En vergeet niet: de rivier houdt zel-
den op, gaat altijd maar door, heeft 
een ongekende passie en breekt als 
het nodig is dwars door dijken heen, 
met soms verwoestende gevolgen. 
Het aspect van ontembaarheid 
maakt de rivier zo’n fascinerend 
beeld voor de rol van leiderschap in 
de huidige wereld. 

Voor ons als editors was dit ver-
reweg het leukste, energiekste en 
sprankelendste boekproject waar-
aan we ooit hebben gewerkt. We 
bedanken de leiders die zich heb-
ben laten interviewen. We bedan-
ken de studenten voor hun gewel-
dige inzet. Dank ook aan Wim van 
der Meeren voor de portretfoto’s 
van editors en team. We hopen dat 
u als lezer evenveel plezier beleeft 
aan het doornemen van het boek als 
wij aan het maken ervan.

Karine van ’t Land
Kees van Laarhoven
Koos van der Velden
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RUBEN WENSELAAR
Functie: 

Voorzitter Raad van 
Bestuur Menzis

Voorheen: 
Directeur Cadans, Finance 

Manager Fujifilm, Manager DAF 
Trucks, Consultant PWC 

Achtergrond: 
Bedrijfseconomie en 

Fiscaal Recht
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‘Het begint met waar je vandaan 
komt. Ik kom uit wat je nu een ar-
beidersgezin noemt: mijn moeder 
was huisvrouw, mijn vader werkte 
50 jaar bij dezelfde fabriek op de-
zelfde plek. Hij was actief bij de 
vakbond, voorzitter van de onderne-
mingsraad. Ik studeerde economie. 
En ik wist altijd: ik wil bijdragen aan 
grotere maatschappelijke vraag-
stukken, in een domein dat ertoe 
doet, waar een belang zit dat ons al-
lemaal aangaat. Mijn vrienden ver-
tellen mij nu: “Dat zei je toen al. Dat 
je later baas wilde worden van een 
groot ziekenhuis.” Het is geen toe-
val dat ik voorzitter ben van Menzis.

Het verhaal van Menzis, dat verhaal 
past mij. Wij staan voor echt maat-
schappelijke doelen, we kijken naar 
de lange termijn, het belang van 
Menzis is ondergeschikt aan het 
maatschappelijk belang. Dat mag 
ik uitdragen. Het is mijn plek. En ik 
kan vanuit de grond van mijn hart 
zeggen: een mooiere plek dan ik 
heb bestaat er voor mij niet.

Menzis zet als zorgverzekeraar in op 
leefkracht en preventie. Als we het 
heel simpel maken, wordt het be-
roep op zorg bepaald door vraag en 
aanbod. Daar spreekt de econoom 
in mij, natuurlijk. Zorgverzekeraars 
hebben veel aandacht voor de aan-
bodkant. We maken afspraken met 
zorgaanbieders. We willen dat het 
aanbod zich ontwikkelt. Efficiënter, 
doelmatiger, zinniger, digitalisering, 
die termen horen daarbij. Dat vind 

ik belangrijk en dat doet Menzis 
ook. Maar ik vraag me daarnaast af: 
hoe kunnen we de vraag naar zorg 
beïnvloeden? We weten dat leefstijl 
en gedrag een enorme invloed heb-
ben op de vraagkant. Dan moeten 
we óók investeren in leefkracht en 
preventie. En dat zie je Menzis heel 
bewust doen.

Als je de vraag naar zorg verlaagt, 
heeft dat effect op kwaliteit van le-
ven en participatie. Minder beroep 
op zorg doen, meer leefkracht, daar 
worden mensen beter van. Je bent 
ook bezig met het tegengaan van 
een tweedeling in de maatschappij, 
uiteindelijk met de houdbaarheid 
van je samenleving. Er is een kloof 
tussen de levensverwachting van 
hoogopgeleiden en laagopgeleiden. 
Juist daar kun je als zorgverzekeraar 
je toegevoegde waarde bewijzen. 
En dat staat dicht bij mijn persoon.’

MEER LEEFKRACHT
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WARNER PREVOO 
Functie: 

Interventieradioloog 
UMC Utrecht

Ook: 
Spreker, moderator, coach 

Achtergrond: 
Geneeskunde
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‘Ik ben nu vijf jaar ziek. Daarbij heb 
ik het geluk gehad dat mijn tumor 
een EGFR-mutatie heeft. Tot nu 
toe is de ziekte redelijk behandel-
baar geweest. Ik heb pillen gehad, 
ik ben geopereerd, ik ben bestraald. 
Maar tijdens mijn ziekteproces heb 
ik nog steeds niet geleerd hoe je pa-
tiënt moet zijn. Ik ben vooral dokter. 
Dus als ik naar een scan van mezelf 
kijk, dan kijkt een dokter naar de 
scan van een patiënt. Dat is ook een 
soort verdediging. Toen ik de tumor 
de eerste keer zag dacht ik “Jezus 
wat een enorme tumor”. Pas later 
kwam het besef dat ik dat zelf was. 
 
Als dokters zouden we moeten her-
kennen wat voor patiënt we voor 
ons hebben. Is dat iemand die mee 
wil beslissen, of laat hij het behan-
delingstraject aan jou over? Zelf 
ben ik als patiënt een echte ontken-
ner. Vóór mijn diagnose had ik al 
een half jaar een kuch en zelfdok-
terend dacht ik dat het wel een post 
nasal drip of iets dergelijks zou zijn. 
En dat was het niet. Inmiddels pro-
beer ik een bijzaak van mijn ziekte 
te maken, terwijl het mijn leven na-
tuurlijk totaal beheerst. Ik sta er-
mee op en ik ga ermee naar bed. 
 
Ik heb mezelf altijd een patiënten-
dokter gevonden, ik dacht dat ik 
veel van mijn patiënten wist. Nu 
denk ik: hoeveel zie je zo’n patiënt 
nou eigenlijk? Bij de intake, bij de 
behandeling en bij de nacontrole. 
Op die 24 uur in een dag is dat heel 

weinig. Je kunt er niet vanuit gaan 
dat je een patiënt kent. 
 
Volgens mij gaat het erom dat je een 
patiënt in de ogen kijkt en vraagt: 
“Wat wil je en wat kan ik voor jou 
doen?” Wij als dokters mogen ons 
wel wat dienstbaarder opstellen. De 
patiënt heeft een vreselijke ziekte, 
je legt de behandeling uit, en dan 
bekijk je samen wat je verder kunt 
doen. Ik probeer bijvoorbeeld zo 
goed mogelijk door te leven door 
te blijven kickboksen. Als je patiënt 
zich gezien voelt en elke mogelijk-
heid heeft om mee te beslissen, ben 
je als dokter op de goede weg.’

DOKTER ALS PATIËNT
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HANNEKE MOLEMA

Functie: 
Consultant TNO en 

Lifestyle4Health

Voorheen: 
Onderzoeker Universiteit 

Maastricht

Achtergrond: 
Gezondheidswetenschappen
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‘Waar mijn fascinatie voor de zorg 
vandaan komt? Mijn vader was long- 
arts in Dekkerswald, mijn moeder 
was docent verpleegkunde. Mede 
door hun verhalen heeft de sector 
me altijd geboeid. Uiteindelijk heb 
ik voor gezondheidswetenschappen 
gekozen, met gezondheidsvoorlich-
ting in Maastricht als richting. Dat 
was ook een fascinatie die ik op-
deed door mijn vader. Ooit haalden 
we hem op van een congres, ik was 
denk ik tien jaar en stond onderaan 
de trap, de zaal liep leeg en al die 
longartsen staken direct sigaretten, 
sigaren en pijpen op. Ik kon níét be-
grijpen hoe die dokters konden ro-
ken terwijl ze toch wisten dat het zó 
ontzettend ongezond is.
 
Je kent vast die uitspraak: “Een be-
ter milieu begint bij jezelf”. Ik denk 
dat een betere gezondheidszorg 
ook voor een belangrijk deel bij je-
zelf begint. We hebben met elkaar 
een cultuur gecreëerd dat we doen 
wat we doen tot we ziek worden. 
Pas bij ziekte maken we een af-
spraak, leggen het probleem op ta-
fel en verwachten dan dat de dok-
ter of ‘het systeem’ het oplost, met 
bijvoorbeeld een pil of een ingreep. 
Veel mensen willen een compacte 
oplossing geven en krijgen, zonder 
veel gedoe. Commentaar geven of 
krijgen over leefstijl wordt nu vaak 
ervaren als gedoe. 

En hoe veranderen we onze cultuur? 
Als je mij vraagt wat leiderschap 
is voor dokters, dan is dat zelf een  

eerste stap zetten. Door je hand uit 
te steken, bijvoorbeeld als dokter 
naar een patiënt. Door te benoemen 
dat ook jij werkt aan je leefstijl en 
dat je het soms moeilijk vindt. Dan 
zien patiënten iets van jouw worste-
ling en voelen zij zich gelijkwaardi-
ger. Ik denk dat je als dokter veel 
kan bereiken door in jouw praktijk 
je eigen hand uit te steken, elke keer 
weer. 
 
Ik probeer dat in mijn rol ook te 
doen, mijn hand uitsteken. Het is 
gemakkelijk om van een afstand 
van alles te vinden van de organi-
satie van de zorg in Nederland. Ik 
zoek naar formuleringen waardoor 
de ander denkt: “Dat is een uitge-
stoken hand die ik kan pakken.” 
Verbindend zijn naar de ander en 
samen iets voor elkaar krijgen, dat 
vind ik heel belangrijk.’

JE HAND UITSTEKEN
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JUDITH VOOGT
Functie: 

Aios psychiatrie Reinier van Arkel 

Voorheen: 
Onderzoeker USBO, adviseur 

Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving

Achtergrond: 
Geneeskunde
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‘Bij bestuurskunde ging een hele 
wereld voor me open. Het was de 
bedoeling dat je zelf je intellectu-
ele kennis inzette om bijvoorbeeld 
de zorg te analyseren. Ik vond het 
verfrissend om verschillende per-
spectieven te onderzoeken, ze niet 
zomaar weg te zetten. Je bent als 
mens continue mensen in hokjes 
aan het plaatsen. Dat is ook een 
beetje hoe ons brein werkt, denk ik. 
Helemaal niet erg. Maar het wordt 
vervelend als je met zijn allen gaat 
denken dat mensen met obesitas 
dat aan zichzelf te danken hebben. 
Bij bestuurskunde zoek je niet naar 
één juiste oplossing. 

De geneeskunde en de bestuurs-
kunde hebben echt hun eigen taal, 
zelfs hun eigen humor. Ik heb een 
tijd geneeskundige en bestuurskun-
dige grapjes bijgehouden voor mijn 
onderzoek. De crux van veel oplos-
singen in de zorg zit hem er volgens 
mij in dat deze twee werelden el-
kaar beter leren begrijpen. 

Voor mijn promotie heb ik me ver-
diept in de toen hippe term medisch 
leiderschap. Een hoogleraar be-
stuurskunde gaf me de tip: “Ga als-
jeblieft niet de definitie van leider-
schap proberen te vinden. Ik heb er 
dertig jaar aan besteed en ik weet 
het nog steeds niet.” 

Medisch leiderschap is geen sta-
tisch begrip. Leiderschap is flexibel 
en verbonden met de context en de 
persoon. We kunnen het dus niet 

meten aan de hand van een compe-
tentieprofiel. 

Bij leiderschap hoort wel altijd een 
bepaalde mate van proactiviteit. Dat 
geeft spanning. Jonge artsen wor-
den opgeleid in een cultuur waarin 
proactiviteit niet echt gewaardeerd 
wordt. Er wordt tijdens de medi-
sche opleiding vooral veel aanpas-
singsvermogen van je verwacht. Je 
omgeving staat zogezegd niet altijd 
open voor een proactieve houding. 
Toch hebben artsen een bepaalde 
ondergrens van proactiviteit nodig. 
Je moet soms kunnen zeggen waar 
je tegen aanloopt, waar je ook staat 
in de hiërarchie. Daarvoor zijn rand-
voorwaarden nodig. Het vraagt een 
soort volwassenheid van twee kan-
ten. In de bestuurskunde dachten 
we dat medisch leiderschap van-
zelfsprekend en positief zou zijn. In 
de medische werkelijkheid van al-
ledag blijkt het een vrij nieuwe ge-
dragsvorm, die nog niet zo lang ge-
vraagd of getolereerd wordt.’

NIEUWE PERSPECTIEVEN
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CHARLES LAUREY
Functie: 

Voorzitter Raad van 
Bestuur ZuidZorg

Voorheen: 
Besturen, commissariaten, 

crisismanagement

Achtergrond: 
Nederlands Recht
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‘Toen ik net afgestudeerd was, zei 
ik tegen mijn vader: “Ik weet twee 
dingen zeker: ik zal nooit zo hard 
werken als jij en ik wil nooit baas 
worden.” Mijn vader zat in allerlei 
besturen, ik zag hem weinig. Bin-
nen twee jaar werkte ik ’s avonds 
en binnen drie jaar was ik manager. 
En waarom? Een kenmerk van veel 
mensen met ambitie is de gedach-
te: “Wat mijn baas doet, kan ik be-
ter. Dat ga ik laten zien.”

Tijdens mijn loopbaan heb ik veel 
crisismanagement gedaan. Bij Me-
avita Thuiszorg en zorginstelling 
Zonnehuizen bijvoorbeeld waren er 
situaties met grote verliezen, onrust 
in de organisatie, een dreigend fail-
lissement. Dan word ik ingevlogen 
om orde op zaken te stellen. Ik ben 
een extravert, actief persoon, maar 
in crisistijd word ik heel rustig. Ik 
houd overzicht en krijg het vertrou-
wen van de mensen. 

Het grootste verschil tussen regulier 
management en crisismanagement 
is dat je in crisis sneller beslissingen 
moet nemen, dus met een groter 
foutenrisico. Je bent soms zo snel 
dat het pijnlijk kan zijn voor ande-
ren. En je centraliseert meer, treedt 
directiever op. Je moet fysiek sterk 
zijn, want je maakt lange dagen. Ik 
heb het geluk gehad dat ik in crisis-
tijd 14 uur kan werken, weinig slaap 
nodig heb en nog kan sporten elke 
dag. Daarnaast moet je lef hebben. 
Naar voren stappen daar waar men-
sen niet weten wat te doen. Je moet 

het een beetje als een spel zien. Als 
je het te serieus neemt, komt het te 
dichtbij en kan je eraan kapotgaan. 

Van het faillissement van Meavita 
heb ik nederigheid geleerd. Alles 
kan stuk. Soms kun je wel denken 
dat je het bij het goede eind hebt, 
maar heb je de macht niet om het 
te realiseren. Dan handel je tegen 
vooroordelen in, krijg je nooit het 
voordeel van de twijfel. Die onmacht 
heb ik gevoeld, absoluut.

Ik wil dienstbaar zijn voor mijn me-
demens en voel me solidair met 
mensen die bij mij werken in de 
uitvoering. Wat zij doen zou ik niet 
kunnen. Ik vind het fijn dat ik kan 
bijdragen. Dat is een belangrijk mo-
tief voor mij.’

ALLES KAN STUK
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GERALINE LEUSINK 
Functie: 

Lid Raad van Bestuur Maastricht 
UMC+, hoogleraar Eerstelijnsge-

neeskunde Radboudumc

Voorheen: 
Huisarts, Bestuur en Toezicht, 

Academische Werkplaats

Achtergrond: 
Opleiding Verpleegkunde, 

Geneeskunde, MBA
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‘Als kind bezocht ik elke week met 
mijn moeder mijn oom die verstan-
delijk gehandicapt was. Destijds 
leefden mensen met een verstan-
delijke beperking en ggz-patiënten 
samen in grote instellingen met 
slaapzalen. Het thema verstande-
lijke beperking is een rode draad in 
mijn leven gebleven. Nadat ik mijn 
MBA had gedaan, werd ik gevraagd 
als bestuurder bij een organisatie 
voor mensen met een verstandelij-
ke beperking. Later ben ik gevraagd 
om naar het Radboudumc te komen 
als hoogleraar met dit aandachts-
gebied. 

Zou ik zijn geweest waar ik nu ben 
zonder mijn jeugdervaringen? Dat 
durf ik niet te zeggen. Ik ben ermee 
opgegroeid en vanuit die herken-
baarheid is het gemakkelijker. Dan 
kun je een carrière plannen en doe-
len stellen. Maar je hebt ook men-
sen nodig die het je gunnen, die er-
van overtuigd zijn dat je het kan. 
 
Het is altijd mijn streven geweest 
om op een bepaalde manier, hoe 
klein ook, impact te hebben. Dat is 
mijn ambitie. Als zorgverlener kàn 
dat ook. Je hebt impact op micro-
niveau, van mens tot mens, of op 
het niveau van een afdeling of doel-
groep, of nog groter, bijvoorbeeld 
als hoogleraar, waarbij je impact 
hebt op je veld en op je organisatie. 
 
Ik ben vroeg begonnen met het ont-
dekken van leiderschapsstijlen. Dat 
deed ik vooral door te kijken naar 

wat het beste bij mij past als per-
soon. Dat waar je zelf behoefte aan 
hebt, is vaak ook hetgeen wat je an-
deren wil geven. Uit ervaring leerde 
ik dat een leiderschapsstijl die ver-
trouwen met uitdaging combineert 
voor mij het meest effectief is. In 
leiderschapstermen heet dat secu-
re base leadership, of care to dare. 
Je zorgt dat mensen uitgedaagd 
blijven en gericht op het resultaat. 
Daarbij bied je comfort en veilig-
heid. Je controleert zo min mogelijk 
en je rekent niet af op wat iemand 
niet kan. Je geeft mensen vrijheid 
om zich op verschillende vlakken 
te ontwikkelen, met een gevoel van 
bescherming. Wat ik heel effectief 
vind in deze leiderschapsstijl is dat 
medewerkers kunnen experimen-
teren, meer lef krijgen en hun veer-
kracht ontwikkelen. Als mensen bij 
mij komen werken, hebben we altijd 
een gesprek over verwachtingen. 
Als je jezelf wil ontwikkelen, dan 
pas je bij mij als leidinggevende.’

CARE TO DARE
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JOCHEM OVERBOSCH
Functie: 

Senior Partner Odgers Berndtson

Voorheen: 
M&A bankier Deutsche Bank, 

strategieconsultant Booz & Co.

Achtergrond: 
Bedrijfseconomie
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‘In Jakarta werkte ik in een team 
mee aan de fusie van vier staats-
banken, omdat Indonesië net failliet 
was gegaan. Ik had veel nagedacht 
over dekapitalisatie, transacties en 
terugbetaling. Toen kwamen we er-
achter dat er niets gebeurde zonder 
een goede raad van bestuur en raad 
van commissarissen. Die nieuwe 
leiders moesten voor alle partijen 
acceptabel zijn: voor de overheid, 
legergeneraals, buurlanden, bevol-
kingsgroepen… Een complex vraag-
stuk, waarbij de dingen die níét 
gezegd werden het belangrijkst wa-
ren. Ik merkte dat ik liever het juiste 
leiderschap creëerde dan de juiste 
financieringsstructuur.

Nu rekruteer ik leiders en bestuur-
ders voor de zorg in Nederland. 
Daarbij onderzoek ik eerst de verbe-
terambitie van de opdrachtgever, en 
of die misschien nog iets beter kan. 
De ambitie vertalen we naar per-
soonlijkheden. Voor een bestuurder 
van een academisch kinderzieken-
huis hadden we bijvoorbeeld de hy-
pothese: een gepromoveerd persoon 
uit de kindzorg. We hebben alle 263 
gepromoveerde kinderartsen in Ne-
derland en 150 anderen op een lijst-
je gezet. Dat lijstje is getrechterd 
tot 80 mensen. De helft had geen 
interesse. Met de overigen hebben 
we gesprekken gevoerd. Dan bekijk 
ik waarom mensen de dingen doen 
die ze doen, als voorspeller van hun 
gedrag en van de impact van hun 
gedrag. Ik vraag: “Wat vind je van 
de rol?” en “Wat zijn belangrijke be-

slissingen in jouw leven geweest?” 
Ik luister naar eigenschappen als 
enthousiasme, doorzettingskracht 
en abstractievermogen. Als we con-
crete ideeën hebben over kandida-
ten, start meestal nog een complex 
proces met veel stakeholders, zowel 
intern als extern. Bij een voorzitters-
rol van een zorgverzekeraar kijkt de 
Nederlandse Bank graag mee, net 
als de Nederlandse Zorgautoriteit 
en het ministerie. Wij voeren dan de 
regie. 

Medisch leiderschap? Uiteindelijk 
weet een dokter wat er met een pa-
tiënt moet gebeuren. En als de pa-
tiënt centraal staat in het gezond-
heidssysteem, zouden er veel meer 
mensen in de top van het systeem 
moeten zijn die weten wat er met 
een patiënt moet gebeuren. Een 
CFO kan bijvoorbeeld nooit bepalen 
of een bepaalde kostenpost relevant 
is of niet. Dokters zijn degenen die 
de patiëntvraag beantwoorden. Ik 
vind dat zij dan ook expliciet verant-
woordelijkheid moeten krijgen én 
nemen voor het systeem.’

DE ROL VAN DE ARTS
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SRIDHAR KUMARASWAMY
Function: 

Founder and CEO Ancora Health

Previous: 
Has launched and grown multiple 

consumer businesses at Philips 

Background: 
Chemical engineering; Finance and 

Economics
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‘In my temperament, I am an engi-
neer. I like to break a system down 
into its components. While reas-
sembling it, I figure out how it works. 
It is very natural to me to think in 
first principles, the building blocks.  
This same approach drives the way 
I look at the human body. I am curi-
ous to understand how the human 
body and mind work in terms of first 
principles. What is life and how do 
we as humans perceive life and liv-
ing conditions? These questions in-
form everything I do.

At Ancora, we create an integrated 
picture of a person’s health, and fig-
ure out the most impactful lifestyle 
adjustments he or she could make 
to stay healthy. We also assist peo-
ple effectively in their change plans. 
Usually, we are just sitting ducks 
waiting for health care to happen 
to us. The biomedical model is pur-
poseful, but it only concerns the fail-
ure modes of life. It is mostly about 
defining epidemiological thresholds 
and has an aversion towards the 
continuum between health and dis-
ease. Ancora is all about that con-
tinuum. We want to complement 
the usual approach more and more 
with a lifestyle-based approach. We 
support professionals with tools 
and knowledge to effectively blend 
lifestyle aspects in the way in which 
they deliver care.

Why I chose to venture into digital 
health? In my past roles at Philips, 
I had seen the potential of technol-

ogy to transform complete catego-
ries of products. Sometimes, even 
commodity products get digitally 
transformed into interesting plat-
forms, delivering a range of bene-
fits not previously thought possible. 
This convinced me of the enor-
mous potential of digital technol-
ogies to get healthcare to be more 
people-centred and help people 
stay healthy. Furthermore, I realized 
that I get real energy from building 
something ground up and chang-
ing the game. It is clear the way our 
society manages chronic diseases 
is something we need to change. I 
am deeply motivated to contribute 
to this transformation. We need to 
emphasize the preventive over the 
reactive and eventually embrace 
lifestyle therapeutics as a standard 
of care. In Ancora, all of this is com-
ing together.’

SITTING DUCKS NO MORE
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CATHARINA VAN OOSTVEEN
Functie: 

Verpleegkundig decaan en 
Principal Investigator bij Spaarne 

Gasthuis

Ook: 
Bestuurder V&VN en STZ, 

Assistant professor Nursing 
Practice bij Erasmus Universiteit 

Rotterdam, Hoofdredacteur 
TVZ-onderzoek katern

Achtergrond: 
Opleiding verpleegkunde, 
Verplegingswetenschap
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‘Wie met het meest is heeft de mees-
te invloed, zou je verwachten. Dat 
gaat niet op voor  verpleegkundigen. 
Verpleegkundigen zijn niet vanzelf-
sprekend een autoriteit op hun ei-
gen vak. Toen ik op de verpleegafde-
ling werkte was mijn grote frustratie 
bijvoorbeeld de personele bezet-
ting. Die wordt door capaciteits- 
managers berekend met allerlei in-
gewikkelde modellen waarin bed-
bezetting vaak leidend is. Maar we 
weten uit onderzoek dat het oordeel 
van verpleegkundigen over de ba-
lans tussen zorgvraag en aanbod de 
gouden standaard is. Waarom ge-
bruiken we die dan niet? Ik ben er-
van overtuigd dat verpleegkundigen 
samen met andere professionals 
bepalend zijn voor goede zorg. En 
dat we om antwoorden te vinden op 
grote vraagstukken in de zorg een 
beroep moeten doen op verpleeg-
kundigen. 

Toen ik ging promoveren kreeg ik 
de kans om met mijn onderzoek 
handvatten te ontwikkelen voor ver-
pleegkundigen om meer invloed te 
hebben op bijvoorbeeld de perso-
nele bezetting op verpleegafdelin-
gen. Ik won er een brilliant failure 
award voor. Mijn hypothese was, 
dat als verpleegkundigen meer in-
zicht zouden krijgen in manage-
mentvraagstukken op hun afdeling, 
ze meer invloed zouden verwerven. 
Maar de meeste verpleegkundigen 
zagen management niet als onder-
deel van hun vak. Het interesseer-

de hen niet. Ik kwam er achter dat 
de insteek niet goed was. De on-
derzoeksvraag kwam weliswaar uit 
de praktijk, maar de oplossing die 
ik bood was een managementop-
lossing. Het bleef mijn overtuiging 
dat zeggenschap over het eigen vak 
belangrijk is, maar wel vanuit de in-
houd van het beroep. Van brilliant 
failure naar brilliant success dus. 

Zelf heb ik een ontwikkeling door-
gemaakt als leider. Ik ben nog altijd 
nieuwsgierig, zie kansen, wil als pi-
onier anderen inspireren. En ik laat 
me ook graag inspireren door be-
trokken professionals en creatieve 
denkers. Vroeger was ik me tijdens 
overleggen voortdurend bewust van 
het verpleegkundige imago. Ik wilde 
zo graag mijn vak goed vertegen-
woordigen dat ik me voortdurend 
afvroeg of mijn bijdrage wel goed 
genoeg was. Daarmee zette ik me-
zelf klem. Ik realiseerde me dat ik in 
mijn eentje niet alle patronen rond 
verpleegkundigen op kan lossen 
door mijn optreden tijdens een ver-
gadering. Nu doe ik dat samen met 
collega verpleegkundigen, met het 
vertrouwen dat we het verschil ma-
ken vanuit de inhoud van ons vak.’

HET VERSCHIL MAKEN  
VANUIT DE INHOUD

31





STROOM



FEMKE VAN DE ZUIDWIND 
Functie: 

Voorzitter 
De Geneeskundestudent

Voorheen:
Lid bestuur 

De Geneeskundestudent 
en Abactis Dispuut Eileithyia 

2019–2020 

Achtergrond: 
Bachelor Geneeskunde
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‘Mijn sterke punt als voorzitter van 
De Geneeskundestudent? Ik denk 
dat ik goed draagvlak kan creëren. 
We hebben bijvoorbeeld een enquê-
te gedaan over het geneeskundeon-
derwijs tijdens de eerste coronagolf. 
Zorgelijke uitkomsten. Dan heb ik 
de lijntjes tevoren gelegd, mensen 
hebben gehoord dat die resulta-
ten eraan komen. Dat helpt. Verder 
geef ik partijen de ruimte. Ik begrijp 
dat anderen bij zo’n bericht van ons 
denken van ja, hé, ik werk non-stop 
hieraan. Dan wil je in je presentatie 
vooral uiten dat je een gezamenlijk 
doel hebt: de opleidingen zo goed 
mogelijk door laten gaan, met een 
zo hoog mogelijke kwaliteit. 

Medisch Contact belt me regelma-
tig. De eerste keer was dat span-
nend. Ik dacht: Ooh wat moet ik 
doen? Nu denk ik: Bel me maar. Ik 
vertrouw op overleg met mijn be-
stuursleden en de communicatie-
adviseurs. Bestuursleden zijn afge-
vaardigden van de faculteiten en 
portefeuillehouders. Zij doen on-
derzoek naar de mening van ge-
neeskundestudenten over thema’s 
als selectie, wachttijden of beroeps-
keuzebeoordeling. Als ik al die ken-
nis en inzichten samenbreng, ben ik 
zeker van de boodschap. 

Ja, ik ben iemand die iedereen een 
stem geeft, en die daarna de eigen 
mening bijschaaft. Ik dacht eerst 
dat dat onhandig zou zijn. Dat je als 
voorzitter altijd sterk moet zijn, met 
je vuist op tafel moet slaan, dat ik 

die rol niet aan zou kunnen. Bij de 
minor medisch leiderschap ging ik 
er verder over nadenken. Nu merk 
ik in de praktijk dat luisteren en na-
denken handig kan zijn voor een 
voorzitter, omdat het je taak is om 
een soort samenvatting van wat ie-
dereen vindt uit te dragen. Eigenlijk 
werkt het in mijn voordeel.

Wanneer je ervoor kiest om alleen 
de opleiding geneeskunde te vol-
gen, is dat natuurlijk prima. Ik vind 
het wel belangrijk dat studenten 
ruimte krijgen om zich te verbre-
den. Dat ze die oogkleppen even af 
kunnen doen. Sommige dingen leer 
je niet bij je klinische vaardighe-
den onderwijs, sommige kwalitei-
ten moet je zelf opzoeken als je ze 
wil vinden. Elke keuze bepaalt een  
beetje wie jij later als arts bent. Zelf 
doe ik nu een premaster politicolo-
gie. Ik wil graag een arts worden die 
weet hoe politiek werkt.’

BEL ME MAAR
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WIM VAN DER MEEREN
Functie: 

Voorzitter Raad van Toezicht 
Radboudumc, bestuur, advies

Voorheen: 
Voorzitter Raad van Bestuur CZ 

Groep, Voorzitter VWS werkgroep 
‘Juiste Zorg op de Juiste Plaats’, 
Voorzitter Raad van Bestuur St. 

Elizabeth Ziekenhuis

Achtergrond: 
Bestuurskunde en Politicologie
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‘Wat ik de studenten adviseer, als 
medisch leiders van de toekomst? 

Blijf breed kijken en goed luisteren. 
Zorg dat je de context ziet. Neem 
verantwoordelijkheid, niet alleen 
voor wat er precies op je bordje ligt. 
Kijk juist ook naar wat er net naast 
ligt. Dan zie je dat gezondheidszorg 
heel belangrijk is, zeker. Maar on-
derwijs en politie zijn dat ook. En 
jij als arts moet niet alleen je eigen 
werk heel goed doen, maar ook zor-
gen dat je goed samenwerkt met de 
andere hulpverleners rond de pa-
tiënt. Patiënten hebben vaak veel 
last van versnippering in de zorg. Jij 
kunt daaraan werken door gewoon 
als dokter verantwoordelijkheid te 
nemen. Praat erover met de ande-
ren, neem je informele leiderschap.

Een dringend advies: pas je niet te 
snel aan als je ergens nieuw komt. 
Mensen zullen je vertellen: “Dat 
doen wij altijd zo.” Het is een slecht 
antwoord op jouw vraag om het 
waarom. Ontwikkel je eigen moreel 
kompas, en vraag je af: “Deugt het?” 
Pak dan je ruimte. Durf te doen wat 
nodig is. Maak de regels mee, rek ze 
op. Of laat de regels zich aanpassen 
terwijl jij doet wat deugt. Maar: ver-
antwoordelijkheid nemen betekent 
ook verantwoording afleggen. Je 
hebt professionele autonomie, én je 
zorgt dat je het uit kunt leggen.

Veel mensen denken dat ze beperkt 
worden door het systeem. Soms 
leggen ze zichzelf regels op die he-

lemaal niet bestaan. Toen ik zieken-
huisbestuurder was kwamen we 
als bestuur op een afdeling. Daar 
was een deur die altijd dicht was 
en dat was heel onhandig, vertelden 
ze ons. Ik vraag: “Van wie moet die 
deur dicht zijn?” Zij zeggen: “Van 
de directie!” Ik tegen mijn collega: 
“Nou, van mij mag hij open. En van 
jou?” Hij zegt: “Van mij ook.”

Ik geloof trouwens niet in nauwkeu-
rige loopbaanplanning. Zelf merkte 
ik als provincieambtenaar: de zorg, 
daar kan ik wat mee. Later zeiden 
ze tegen me: joh, je moet eens naar 
een ziekenhuis. Je plant het niet. Je 
komt toevallig dingen op je pad te-
gen. Je doet wat je hart je ingeeft, 
waar je energie van krijgt, op dat 
moment. Dat wens ik deze studen-
ten ook toe.’

DEUGT HET? PAK DAN JE RUIMTE
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ROSE-LOTTE BERENDSEN
Functie: 

Transferverpleegkundige 
St. Antonius Ziekenhuis

Voorheen: 
Wijkverpleegkundige 
Buurtzorg Nederland

Achtergrond: 
HBO-V
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‘Ik heb altijd met veel plezier bij 
Buurtzorg gewerkt, als stagiair en 
later als wijkverpleegkundige. Je 
werkt daar in zelfsturende teams 
met maximaal twaalf personen. 
Het is een platte organisatie zon-
der managementlagen. Wel zijn er 
regiocoaches bij wie je met vragen 
terecht kan, maar zij geven alleen 
advies. Je moet dus als team samen 
de dingen regelen. Cliëntenzorg is 
de basis, maar ieder team heeft bij-
voorbeeld ook een bankpas om in-
kopen zoals cartridges te doen. Je 
móét dan het initiatief wel nemen. 
Als je dat niet doet, werkt je printer 
namelijk niet. 

Je kan een rol pakken in zo’n wijk-
team. Je ziet bijvoorbeeld dat be-
paalde mensen voorzitter zijn van 
het teamoverleg. Prima natuurlijk, 
dat hoef je niet met z’n allen te doen. 
Er wordt gekeken naar wat je leuk 
vindt. Wil je de roosters maken, dan 
ga jij de roosters maken. Dat heb ik 
echt geleerd, dat het goed is om uit 
te spreken wat je graag doet. 

Tijdens mijn opleiding heb ik ook 
stage gelopen op de afdeling neuro-
logie in het ziekenhuis. In het zie-
kenhuis merkte ik dat hiërarchie 
anders werkt, met altijd een scha-
kel ertussen. Soms is het fijn hoor, 
want je kan een probleem droppen 
of je hebt even ruggespraak. Maar 
het kan ook het gevoel geven dat er 
niet naar je is geluisterd. Je wilde in-
spraak in de roosterplanning, je kan 
eigenlijk helemaal niet, dat soort 

dingen. Dan dacht ik: als je het ge-
woon samen doet? Die ervaring 
had ik vanuit Buurtzorg, dat je geen 
teamhoofd nodig hebt om als team 
zelfstandig en goed te functioneren. 
Doordat je die verantwoordelijkheid 
krijgt, néém je hem ook. 

Het gevoel van verantwoordelijk-
heid heeft invloed op je cliënten-
zorg. Je neemt het complete plaat-
je van de situatie van de cliënt als 
uitgangspunt. We zorgden bijvoor-
beeld voor een mevrouw die ach-
ter uitging. Onveilig, er was een 
sleutelkastje buiten nodig. Maar 
de Vereniging van Eigenaren wilde 
dat niet vanwege een monumenta-
le muur. Je hebt geen manager, dus 
zit je zelf met de voorzitter van de 
VvE aan tafel. Jij maakt het mogelijk 
door je verpleegkundig leiderschap. 
Je staat in je kracht en dat voel je 
ook zo.’ 

SAMEN LEIDEN
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SJAAK DE GOUW
Functie: 

Directeur publieke gezondheid 
GGD Hollands Midden, 

Portefeuillehouder 
infectieziekten GGD GHOR

Voorheen: 
Bestuur en directie o.a. Tympaan 

Instituut, Provinciale Raad 
Volksgezondheid Zuid-Holland

Achtergrond: 
Geneeskunde
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‘Dit is zo’n bijzonder jaar, dit gaat 
de geschiedenisboeken in. Je had 
Spaanse griep, Hongkong griep, 
en nu covid-19. Alles is nieuw. Nie-
mand heeft dit meegemaakt. Ik ben 
al achttien jaar portefeuillehouder 
infectieziekten bij GGD GHOR. Dat 
was altijd een vrij rustige post. En 
dan deze situatie… Wat is je rol? 
Hoe moet je je leiderschap invullen?

Toevallig gaf ik vorige week nog 
onderwijs over leiderschap aan er-
varen mensen. Normaal gebruik ik 
dan mijn model van een Azteekse 
piramide, dat teken ik zo. Formeel 
leiden is de basis en gaat meer over 
management. Leiden door charis-
ma en inspiratie is de top, het echte 
leiderschap. Bij mijn voorbereiding 
realiseerde ik me scherp dat deze 
piramide gaat over leiderschap 
binnen een organisatie. Dat is niet 
waar mijn leiderschap zich bevindt 
tijdens de coronacrisis. Mijn leider-
schap gaat bijvoorbeeld naar boven, 
naar VWS. Daar kom ik met mijn 
verhaal, mijn kennis van de inhoud, 
het veld, en met dat gezag pro-
beer ik te bereiken dat er geluisterd 
wordt. Dat men zegt: wat een goed 
idee, in die richting gaan we beleid 
maken. Daarbij treed je soms op als 
hitteschild voor je artsen. Dat is ook 
een vorm van leiderschap, dat zij 
merken: hee, er zit daar iemand die 
begrijpt hoe het werkt, die ervoor 
zorgt dat wij geen stempelkantoor 
voor quarantainegangers worden. 
En ik heb leiderschap naar opzij 
uitgeoefend, naar mijn collega-di-

recteuren publieke gezondheid, 
naar de veiligheidsregio’s, naar de 
GGD’en. Daar ging het om loyaliteit, 
om het belang van éénheid. Niet 
eenvoudig met zoveel kundige ei-
genwijze mensen bij elkaar. 

Die verschillende typen leiderschap 
passen trouwens heel goed bij het 
werk van artsen in de publieke ge-
zondheid, zoals ik er ook één ben. 
Medisch leiderschap in een zieken-
huis gaat vooral over de inhoud. Je 
zorgt ervoor dat mensen aan het-
zelfde medische doel werken. Art-
sen in de publieke gezondheid wer-
ken voor de hele samenleving. Je 
wil de sociale en fysieke omgeving 
veranderen en probeert het gedrag 
van mensen te beïnvloeden. Dat doe 
je vanuit je kennis over de inhoud. 
Je richt je tot het hele veld: bestuur, 
politiek, media, koepelorganisaties, 
je collega’s. Dan verbind je medisch 
leiderschap met de maatschappij.’

AZTEEKSE PIRAMIDE
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ARJAN VERHOEVEN
Functie: 

Promovendus leiderschap in het 
ziekenhuis Radboud Universiteit 

Nijmegen, Bedrijfsleider KNO Rad-
boudumc

Voorheen: 
Consultant Berenschot

Achtergrond: 
Organisatieantropologie, 

Bedrijfskunde
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‘Eigenlijk vind ik het een voordeel 
om als niet-medicus leiding te ge-
ven aan medici. Ik maak gebruik 
van de grenzen die er zijn om expli-
ciet te maken voor welke taak ík er 
ben. Ik weet namelijk niet hoe het 
is om in een spreekkamer iemand 
te vertellen welke ziekte hij heeft. 
Maar ik weet wel hoe een factuur 
werkt en dat een ziekenhuis sluit 
als die factuur niet betaald wordt. 
Kortom, zolang ik maar niet ga den-
ken dat ik weet hoe het zit voor een 
zorgprofessional. 

Ik heb die fout overigens wel ge-
maakt. Dacht ik te weten wat de 
rol voor een ander audiologisch 
centrum zou zijn in hun zorg voor 
bepaalde patiënten. Tot de ande-
re partij zei: “Maar voor deze pati-
entencategorie geldt dit helemaal 
niet.” Dan verlies je meteen je ge-
loofwaardigheid. Respecteer dus 
altijd de grenzen tussen de verschil-
lende beroepen. 

De grenzen, culturen en samenwer-
king in de gezondheidszorg vind ik 
interessant. Dit type thema’s was 
onderdeel van mijn studie antropo-
logie. Ik merk dat ik die antropologie 
in mijn vrije tijd steeds vaker weer 
opzoek, bijvoorbeeld in mijn PhD 
onderzoek. Ik onderzoek de invloed 
van informele en formele leiders in 
de gezondheidszorg. Neem bijvoor-
beeld dokters: zij hebben een func-
tie die niet-hiërarchisch is, en toch 
raadplegen we hen bij elke organi-
satieverandering in het Radboud-

umc, hoe klein ook. Daar zit dus in-
formele macht. Dat begrip voor de 
verhouding tussen de informele en 
formele organisatie is er onvoldoen-
de. Types zoals ik denken: “Ik heb 
de functie, dus ik duw het erdoor.” 
Dokters denken: “Jij hebt de functie 
wel, maar uiteindelijk bepaal ik.” De 
zorg heeft niets aan deze gedach-
ten. We moeten het echt samen op-
lossen.

Als manager richt ik me op de taak 
die uitgevoerd moet worden. Wat 
willen we bereiken? Als jij als me-
dewerker denkt dat jouw belang 
boven die taak staat, wordt het een 
eenvoudig gesprek. Wie bij de IKEA 
werkt en niet van meubels houdt, 
kan ook beter vertrekken. Organi-
seer het werk dus niet te veel rond-
om medewerkers, maar stel vooral 
de taak centraal.’

GRENZEN EN CULTUREN
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MARGO VAN MOL
Functie: 

Postdoctoraal onderzoeker 
Erasmus MC

Voorheen: 
Onderzoeker, Projectleider, 

IC-verpleegkundige

Achtergrond: 
Opleiding verpleegkunde, Gezond-
heidspsychologie, Epidemiologie
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‘Ik vind het mooi als er op de afde-
ling een verpleegkundige is die aan 
het bed staat én onderzoek doet. 
Daar wil ik aan bijdragen, dat col-
lega’s tijd krijgen om de combinatie 
te maken. Voor verpleegkundigen is 
het niet zo’n uitgemaakte zaak om 
onderzoek te doen als voor artsen. 
Er is nog geen onderzoeksstructuur. 
Je moet elke keer knokken om ruim-
te te maken voor verpleegkundig 
onderzoek. Dat vraagt wat moed, lef 
en doorzettingsvermogen. Je steekt 
wel je hoofd boven het maaiveld uit, 
en bovendien is de werkdruk hoog. 
Niet alle collega’s waarderen jouw 
onderzoek als dat betekent dat je 
minder kunt bijdragen aan de direc-
te zorg. 

Verpleegkundig leiderschap past 
bij de autonome verpleegkundige 
die klinische zorg direct aan het 
bed geeft. Jij staat naast de patiënt 
en weet of er problemen zijn bin-
nen het verpleegkundig domein. Je 
kaart die problemen aan bij de arts 
en samen denk je na over moge- 
lijke oplossingen. De verpleegkun-
dige zou daarin veel duidelijker het 
initiatief mogen nemen. Dan laat 
je zien dat we beschikken over in-
houdelijke vakkennis en dat we ge-
sprekspartner zijn voor al die ande-
re disciplines. Je neemt je rol binnen 
het team. Je bent gelijkwaardig. 

Hoe je dit type leiderschap kunt la-
ten opbloeien? We weten dat veel 
factoren in de werkomgeving daar-

bij van belang zijn. Ik onderzoek die 
factoren. Mijn doel is om ze zodanig 
positief te beïnvloeden dat het kli-
nisch verpleegkundig leiderschap 
mooi vorm krijgt. Juist nu, in de  
coronaperiode, werk ik aan twee 
onderzoeken over werkstress bij IC- 
verpleegkundigen. We gaan meten 
wat de crisis mentaal met hen heeft 
gedaan en hoe het nu met hen gaat. 
Niet om aan te tonen dat iedereen 
moe is, dat kunnen we in de krant 
ook wel lezen. Wel om te leren hoe 
we hen in de toekomst nog beter 
kunnen ondersteunen. Wat is nodig 
om medewerkers in deze situatie  
vitaal en veerkrachtig te houden? 
Dit was echt zo’n kans die ik zag lig-
gen.’

DE ONDERZOEKENDE 
VERPLEEGKUNDIGE

45



NARDO VAN DER MEER
Functie: 

Voorzitter Raad van Bestuur 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven, 

Hoogleraar Healthcare 
management 

TIAS/Tilburg University  

Voorheen: 
Afdelingshoofd Intensive Care 

Amphia Ziekenhuis

Achtergrond: 
Cardio-anesthesioloog en 

intensivist
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‘Als ziekenhuisbestuurder merk ik 
dat wij in deze crisis eindelijk sa-
menwerken. Dat samenwerken is 
een essentieel aspect van leider-
schap, dat we eigenlijk nog niet 
goed belicht hebben. We hebben 
het altijd over transformationeel, 
transactioneel, adaptief leider-
schap, allemaal naar je eigen or-
ganisatie gericht. Maar hoe geef je 
netwerkleiderschap vorm, leider-
schap naar buiten toe? 

Ziekenhuizen zitten in een markt-
werking waarin concurrentie een 
rol speelt. Je mag niet teveel met 
elkaar delen, want ja, concurrentie. 
Terwijl we nu in een situatie kwa-
men die om verbinding vroeg. Je zag 
die oproepen komen: “Beste men-
sen zet de ziekenhuizen open.” En 
je merkte hoe moeilijk dat was. Wij 
ziekenhuizen hielden de kaarten 
voor de borst en zaten naar mekaar 
te kijken van “als jij twee bedjes op-
schaalt, schaal ik ook twee bedjes 
op.” Ondertussen rekende iedereen 
door wat dat betekende voor de re-
guliere zorg. 

Verbinding zoeken met andere zie-
kenhuizen in mijn regio is nu mijn 
dagelijks werk. Daar hoort gunning 
bij. Want je moet je realiseren dat 
het netwerk sterker wordt als je al-
lemaal wat geeft, als je je openstelt. 
Als je je onzekerheden durft te de-
len. Dat is allang bekend natuurlijk. 
Maar er is verschil tussen wat je 
met je hoofd weet en wat je met je 
hart doet.

Intern zoek ik verbinding door me-
zelf te laten zien. We maken bij-
voorbeeld twee keer per week een 
filmpje. Mijn één na laatste filmpje 
begon met: “Hallo, jullie zien het. 
Ik ben thuis, omdat ik in quarantai-
ne zit. Mijn dochter is ziek. Regels 
zijn regels.” Wat ik ook doe, is ’s 
ochtends naar de artsenoverdracht 
gaan, ’s middags naar de verpleeg-
kundigen. In het begin dachten ze: 
wat komt ‘ie doen? Maar ze zijn het 
inmiddels gewend. Dan zit ik daar 
en luister. Hoe doen mensen din-
gen, wat speelt er?

Sinds mijn coschappen begeleid ik 
met vrienden groepsbedevaarten 
naar Lourdes. Een bijzondere er-
varing, als je daar met duizenden 
mensen samenkomt. De groep be-
staat uit zieken, ouderen, mensen 
die eenzaam zijn of veel hebben 
meegemaakt. Ze komen vaak met 
een volle rugzak en willen die graag 
leegmaken. We voeren mooie ge-
sprekken. Tegelijk lachen we veel, 
hebben we lol. Eenmaal terug neem 
ik die menselijke verbinding mee.’ 

WAT KOMT ‘IE DOEN?
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GYS DRIESSEN
Functie: 

Directeur Human Resources 
Radboudumc

Voorheen: 
Directeur Stratos Coaching, 

HR manager Fuji film 

Achtergrond: 
Nederlands Recht
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‘Dan heb je jaren gewerkt als HR-di-
recteur en executive coach, en doe 
je mee aan het Healthy Professio-
nals programma. Het Radboudumc 
gelooft namelijk dat professionals 
die zelf de kracht van een goede 
leefstijl hebben ervaren, veel beter 
hun patiënten adviseren. 

Superinteressant om te zien wat 
een verandering mensen kunnen 
doormaken als ze beseffen: dit is 
niet goed voor mij. Bij mij was het 
slaap. Ik sliep vijf uur per nacht. 
Al jaren. Eerst word je bewust be-
kwaam gemaakt met kennis. Dan is 
er een coach die je geregeld vraagt: 
“Wat is je plan voor volgende week? 
Je wilde toch meer slapen? Waar-
aan zien we dat?” Enorm irritant. 
Tenslotte je vrouw, die ’s ochtend 
zegt: “Hee, je bent vrolijker.” Na een 
half jaar slaap je acht uur per nacht.

Als je aan mijn mensen vraagt: wat 
is nu de leiderschapsstijl van Gys? 
dan zeggen zij: hij geeft ruimte. Ik 
ben een naïef persoon, dat is een 
positieve eigenschap. Ik geef ver-
trouwen. Daarin ben ik wel duide-
lijk. De ruimte komt met kaders, 
want er is geen ruimte zonder gren-
zen. Er is ook een koers. Ik vertel 
waar we van zijn. Dit is HR, dit is het 
doel, dit zijn de hoofdlijnen, en dit is 
jouw rol daarin. En die rol, daar zit 
jouw ruimte, pak die, doe stout, cre-
atief, slim. Je mag buiten de lijntjes 
kleuren of binnenweggetjes nemen, 
als het maar naar dat doel is. 

Kijk, jij wil arts worden. Op dat mo-
ment, als je een keuze voor een 
werkgever gaat maken, is het niet 
zo handig als je allerlei HRM’ers 
moet gaan vragen: “Vertelt u eens, 
wat is hier het doel?” Je wil weten 
waar dat ziekenhuis voor staat, en 
hoe de filosofie en ethiek van die af-
deling is. Misschien wil jij daarbij 
horen, misschien helemaal niet. Ik 
zie het als mijn doel dat jij duidelijk 
kunt zien wat hier in het Radboud 
die elementen zijn. Dat dat cong-
ruent is, van Raad van Bestuur via 
het afdelingshoofd en de teamlei-
der tot de professionals. Als je hier 
werkt, moeten we je dronken wak-
ker kunnen maken, dat je dan nog 
zegt: “Pwerzoonsgewicht en inno-
watiev…” Dan heb ik het goed ge-
daan.’

SLAPEND IDEAAL
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EVA STORTELDER
Functie: 

Aios Heelkunde Radboudumc

Voorheen: 
UNV arts United Nations

Achtergrond: 
Geneeskunde, Tropical Medicine 

and International Health

NI
ET

 AL
LE

S I
S W

AT
 HE

T L
IJK

T

50



‘Het idealisme heb ik altijd gehad. Ik 
vind dat je een soort morele plicht 
hebt om je Nederlandse welvaart te 
delen met mensen die minder be-
voorrecht zijn. Als tropenarts werd 
ik medisch manager op een missie-
ziekenhuis in Malawi, met 150 bed-
den en vijf buitenposten. 

Mijn man en ik hadden afgespro-
ken dat we de eerste drie maanden 
geen oordeel mochten vellen, al-
leen maar kijken en luisteren. Dat 
je bij de verpleegkundige die op de 
zusterpost in slaap is gevallen niet 
meteen denkt: “Doe niet zo lui, er 
liggen daar tien zieke baby’s.” Dan 
zie je misschien dat die verpleeg-
kundige al om vier uur ’s ochtends 
is opgestaan om pap te maken voor 
haar zes kinderen. Er zit altijd een 
verhaal achter. Even zitten en pra-
ten om de context en motivatie te 
begrijpen, dat doe ik in Nederland 
nog steeds met mijn chirurgische 
patiënten.

In dat ziekenhuis in Malawi werd 
geld weggesluisd, terwijl we niet 
genoeg hadden voor benzine voor 
de ambulance, bloed van de bloed-
bank, medicijnen. Heel moeilijk. 
Mijn personeel kreeg in de gaten 
dat de boekhouding niet klopte. 
Ze gingen staken. De ziekenhuis-
manager, een Malawiaan met veel 
familie in het dorp, heeft toen alles 
geprobeerd om mij de schuld te 
geven. Dat waren spannende we-
ken. We hadden een baby van een 
paar maanden oud, ik was blij dat 

mijn man er was. Uiteindelijk is de 
manager ontslagen. Met de nieuwe 
manager hebben we systemen ver-
beterd en gezonder gemaakt. Het 
personeel was met veel meer ple-
zier aan het werk.

Ik was 29 en helemaal niet zo ge-
schoold in het medisch leiderschap 
dat jij net noemde. Dan komt het 
aan op je karakter, je boerenver-
stand, je eigen normen en waarden. 
En respect houden voor de ander.

Terug in Nederland zie ik hoeveel 
er wordt overbehandeld. Dat is niet 
houdbaar voor de toekomst, en 
soms willen mensen die behande-
ling eigenlijk niet. Moderne technie-
ken kun je ook inzetten om eerlijk te 
delen met de rest van de wereld. In 
Kenia is nu het project van InterSur-
geon aangeboden, waarbij chirur-
gen met Google glass kunnen wor-
den gesuperviseerd. Partnerschap 
met de patiënt, partnerschap met 
de wereld: dat is wel mijn visie ja.’

ALLEEN KIJKEN EN LUISTEREN
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BART BERDEN
Functie: 

Hoogleraar ‘Organisatieontwikke-
ling in het ziekenhuis’ Radboud-

umc, Voorzitter Raad van Bestuur 
Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Voorheen: 
Hoogleraar Universiteit van Tilburg, 
Lid Raad van Bestuur St. Elisabeth 
Ziekenhuis en Elkerliek Ziekenhuis  

Achtergrond: 
Geneeskunde, MBA
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‘Tijdens de wachttijd voor mijn op-
leiding tot cardioloog ging ik naar 
Amerika. Daar kwam ik in aanra-
king met echt andere denkbeelden 
over ziekenhuisorganisatie, over het 
belang van bedrijfskunde daarin. Ik 
vond dat ongelooflijk relevant en in-
teressant. Verbreding past bij mij. 
Ik ben op dat vlak doorgegaan.

Je zou zeggen dat artsen zich er-
kend voelen met een bestuurder als 
arts, maar dat is flinterdun. In een 
bestuursfunctie moet je soms be-
sluiten nemen die artsen of anderen 
onwelgevallig zijn. Het ziekenhuis-
belang in zijn geheel is jouw speel-
veld. Stel dat een vooraanstaande 
arts in je huis zegt: ik wil heel graag 
dit apparaat. De investeringscom-
missie adviseert de bestuurder. Dat 
apparaat is erg duur, we verdienen 
het nooit terug en we zouden veel 
andere dingen niet kunnen doen. 
Maak de keuze maar. Nou, dan hoor 
jij van die arts terug: jij was toch 
één van ons, en nu weiger je dit. Als 
bestuurder word je niet altijd aardig 
gevonden. Je hebt moed nodig, en 
je moet voldoende je eigen persoon 
zijn.

Het ziekenhuis is een politieke om-
geving. Hoe groter het ziekenhuis, 
hoe sterker meestal de politieke 
component. En in de loop der jaren 
is die sterker geworden. In het ver-
leden had de cliëntenraad geen en-
kele stem, de VAR kenden wij niet, 
de zorgverzekeraars kwamen van 
heel ver, de politiek had minder grip 

en de banken waren voor ons irrele-
vant. Dat zijn allemaal grote spelers 
geworden met een eigen werkelijk-
heid en waarheid, die van alles vin-
den, menen, inzetten, wat het ge-
woon lastiger en politieker maakt.

Ik zeg vaak dat we een ziekenhuis 
organiseren van buiten naar bin-
nen. De maatschappij spiegelt zich 
in het ziekenhuis. De maatschap-
pij, wij dus, vindt dat markt en zorg 
zich niet verhouden. De nagenoeg 
complete politiek pikt dat op en 
predikt inmiddels het einde van de 
markt ten faveure van meer samen-
werking. Wij gaan het de komende 
jaren meemaken dat ziekenhuizen 
stoppen met dat hele marktdenken. 
Dat soort ontwikkelingen vind ik 
enorm boeiend.

In de praktijk beleef ik daar mijn lol 
aan: bekijken hoe de toekomst er-
uitziet, lange termijndoelen stellen, 
en dan met teams resultaten boe-
ken. Het huis van A naar B brengen. 
Niet om de populariteitsprijs te win-
nen, maar om die voortgang met je 
ziekenhuis te maken.’

ARTS ALS BESTUURDER
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KAREN VAN RUITEN
Functie: 

Programmahoofd Alles is 
Gezondheid, Co-founder & 

organizer Health Innovation School

Voorheen: 
Ambtenaar VWS, Bestuur, Advies, 

Innovatie

Achtergrond: 
Bestuurskunde; Communicatie en 

Organisatie; MBA
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‘Zelf ben ik ondernemend aange-
legd, misschien doordat ik uit een 
glastuinbouwfamilie kom. Van huis 
uit heb ik een houding van aanpak-
ken meegekregen. In overleggen 
continue blijven praten zonder be-
sluit is niets voor mij. Ik vind dat ook 
niet kunnen als we werken aan een 
hoger doel zoals gezondheid. Ik zeg 
eerlijk wat ik denk. Dus bij een goe-
de notitie: “Een mooie aanzet, maar 
wat gaan we nu echt veranderen?” 
Dat is volgens mij niet ingewikkeld 
door het praktisch te maken: “Ik ga 
dit doen, doe jij dan dat.” Zo merk ik 
dat de aanjagende rol mij snel ge-
gund wordt. Misschien is dat omdat 
veel andere mensen liever blijven 
doen wat ze al deden. 
 
Eén keer ben ik me laveloos ge-
schrokken. Ik zat als ambtenaar, 
destijds beleidsmedewerker, in een 
overleg met externen erbij, toen de 
minister mij een ‘pitbull’ noemde.  
Ik kon wel door de grond zakken… 
Het woord pitbull wordt doorgaans 
niet positief geassocieerd. Geluk-
kig bleek later dat zij dit als com-
pliment bedoelde, om het contrast 
aan te geven tussen de standaard 
ambtelijke werkwijze en die van mij. 
Het eindeloos verkennen, eromheen 
praten, dralen: dat is niet aan mij 
besteed. Ik heb het woord pitbull 
hierna zo nu en dan nog als grapje 
gehoord! 
 
Ik geloof dat het nieuwe leiderschap 
voornamelijk draait om de vraag: 
kun je een netwerk aan je binden? 

Met een top-down mentaliteit kom 
je er niet meer. Bij Alles is Gezond-
heid werken we samen met alle do-
meinen voor een gezonder Neder-
land. Werkgevers, scholen, zorg, de 
wijk… het is een kunst de vertaalslag 
te maken tussen de verschillende 
sectoren. Ga je in gesprek met de 
vrijwilligers van een buurtinitiatief, 
houd je taal dan helder. Praat je met 
werkgevers, spreek dan over duur-
zame inzetbaarheid en niet over ge-
zondheid. Wil je met huisartsen om 
de tafel, stuur dan geen agendaver-
zoek voor een meeting om 11 uur ’s 
ochtends. En ook hierbij geldt: het 
doel en resultaat voorop laten staan. 
Waar doen we het ook alweer voor?’ 

PITBULL
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RITA ARTS
Functie:

Bestuurder De Waalboog

Voorheen:
Zorgmanager Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis, 
Hoofdverpleegkundige 

Radboudumc

Achtergrond: 
Opleiding verpleegkunde, 

VO-management, Bedrijfskunde
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‘Ik heb geen plan, ik heb een visie. 
En die visie heb ik goed doordacht. 
Die kan ik handen en voeten geven. 
Door dicht bij de mensen te komen 
die met hun poten in de klei staan 
kan ik het verschil maken. Wanneer 
je dezelfde taal spreekt, is het zo 
simpel om mensen in hun kracht te 
zetten. Mijn visie breng ik over door 
de dialoog aan te gaan. Tijdens de 
koffie gaat het bij mij niet vaak over 
wat er gisteren op televisie was, het 
gaat over ons vak. Gras gaat niet 
harder groeien door eraan te trek-
ken. Je moet zaadjes planten, din-
gen met rust laten. In de tussentijd 
blijf je in gesprek.

Ik ben een leider, geen baas. Alleen 
honden hebben een baas. Ik heb 
andere verantwoordelijkheden, an-
dere bevoegdheden. Daar ben ik me 
sterk van bewust, maar daarmee 
heb ik niet het recht om me boven 
anderen te plaatsen. Wat ik wel kan, 
is mensen empoweren, en dan in 
het bijzonder verpleegkundigen. Ik 
daag verpleegkundigen uit om posi-
tie in te nemen. Op het moment dat 
jij je als Calimero gaat gedragen, 
gaan andere professionals ook dat 
ei op jouw hoofd zetten. 

Een tijd terug gaf een verpleeg-
kundige op een overleg een goede 
presentatie over slim incontinentie-
materiaal. Daarna vertelde ik over 
de eerste honderd dagen als be-
stuurder bij de Waalboog. Mensen 
voelden zich geïnspireerd, ik kreeg 
applaus. Maar ik gaf ook aan: “Ho 

even, de heilige geest is niet over 
jullie neergedaald. Ik heb hier een 
plan, maar ik heb jullie keihard no-
dig.” “Hoe bedoel je,” vroeg een ver-
pleegkundige. Toen verwees ik naar 
de eerdere presentatie over inconti-
nentiemateriaal: “Waarom leg je dit 
plan bij een manager weg? Dan ligt 
het plan op een bureau, maar die-
gene ruikt niet dat die bewoners in-
continent zijn, die ziet mensen niet 
nat rondlopen, die heeft geen last 
van die decubitus. Dus waarom zou 
die persoon daar actief mee aan de 
gang gaan? Je moet dat niet wegge-
ven, dat is van jullie, daar ligt jullie  
kennis, kunde en verantwoordelijk-
heid.” Mensen in hun kracht zetten, 
voor mij is dat leiderschap.’ 

GEEN PLAN MAAR EEN VISIE
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CARMEN VAN VILSTEREN
Functie:

Chair Topsector Life Sciences & 
Health, Director Health TU/e, 

Chair e/MTIC Board

Voorheen:
CEO MicroSure, Senior Director 

Philips Medical Systems

Achtergrond: 
Industrial Design & Engineering
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‘Als leider ben ik iemand die stukjes 
van de puzzel bij elkaar brengt, daar 
een coherent geheel van maakt en 
zorgt dat alle mensen dezelfde kant 
op gaan. Voor dat laatste teken ik al-
tijd dit plaatje. De lijn bovenaan het 
papier is de horizon, het Noorden. 
Het kruis op de horizon is het punt 
waar we allemaal naartoe werken.

Laten we dat even concreet maken. 
De missie van Health~Holland, dus 
eigenlijk van Nederland, is dat men-
sen in 2040 vijf jaar langer gezond 
functioneren en dat de gezond-
heidsverschillen tussen de hoogste 
en laagste sociale klassen met 30% 
zijn afgenomen. De missie is het 
punt op de horizon. Dan ga je kijken 
wie allemaal met die missie bezig 
is. Iedereen doet iets anders en kijkt 
een andere kant op. Hoe ga je hier 
nou kritische massa creëren? En 
zorgen dat iedereen dezelfde kant 
op kijkt?
 
Je hebt leiderschapstheorieën die 
zeggen dat je het punt op de hori-
zon zo duidelijk mogelijk voor ogen 
moet hebben en moet verkondigen. 
Daar geloof ik niet in. Alle tijd die je 
bezig bent om het punt op de hori-
zon te definiëren is verloren tijd. Die 
tijd haal je nooit meer in. En de af-
stand tot de horizon wordt ook niet 
kleiner.

Mijn stelling is: als iedereen weet 
dat we naar het Noorden gaan, is 
dat voldoende. Je wil naar de situa-
tie dat als je vraagt: “Waar gaan we 

heen?” mensen binnen een seconde 
antwoorden: “Naar het Noorden!” 
Het pijltje onderaan is een dwarslig-
ger, daar stop je geen energie in. Zo 
iemand is er altijd. Als het je lukt om 
al die andere mensen bij te sturen, 
dan creëer je al die zwarte pijltjes. 
Dat is enorme winst. En dan ga je 
lopen. Heel hard lopen.
Ten eerste kom je zo vooruit. Ten 
tweede nader je die horizon dich-
ter waardoor die gemakkelijker te 
zien is. Tenslotte is het natuurlijk zo 
dat het punt op de horizon over een 
paar jaar vast verschoven is op de 
lijn. Dat maakt niet uit, want je hebt 
je niet gefocust op het punt, maar 
op de lijn. Zo ga ik te werk.’

DEZELFDE RICHTING IN
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PIETERBAS LALLEMAN 
Functie:

Verpleegkundige Buurtzorg, 
Onderzoeker en docent verpleeg-
kundig leiderschap Hogeschool 

Utrecht, Visiting Assistant 
Professor University of Alberta

Ook:
Toezichthouderrollen

Achtergrond:
HBO-V, Social Sciences 
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‘Van mijn vader heb ik geleerd, dat 
je je koers moet vasthouden als je 
die eenmaal hebt gezet. Je boot zal 
altijd verlijeren, dus toch afwijken 
van je koers. De vraag is: accepteer 
je dat of stuur je bij?  
 
Ik werk aan de emancipatie van het 
verpleegkundig vak. Ik wil graag 
voorleven, laten zien, dat je als ver-
pleegkundige prima allerlei rollen 
kunt combineren: met patiënten 
werken, onderzoek doen, onder-
wijs geven en besturen. Dat lijkt 
heel verschillend werk, maar in al 
die rollen doe ik steeds maar één 
ding. Ik denk met anderen na over 
leiderschap en besturing in ons ver-
pleegkundig vak. Mijn werk met pa-
tiënten is een ultieme check. Hoe 
verhoudt wat ik verkondig zich tot 
de realiteit van alledag? 
  
Er zijn natuurlijk legio artsen die 
specialist, onderzoeker, docent en 
bestuurder tegelijkertijd zijn. Dat 
kunnen verpleegkundigen van art-
sen leren: ruimte organiseren om 
als professional andere dingen te 
doen dan alleen klinisch werk. Dok-
ters zijn goed in ‘focus, focus, geen 
hocus pocus’ zoals ik dat noem. Die 
beslissen gemakkelijk wat ze wel 
en niet gaan doen. Verpleegkundi-
gen kijken vaak wat holistischer en 
hebben een enorme zorgneiging. 
Als dingen niet lopen in de organi-
satie, zullen ze dat compenseren. 
Ook als dat ten koste gaat van hun 
eigen doelen.   
  

Toen ik het proefschrift ‘De medi-
cus maatgevend’ van Yolande Wit-
man las, kreeg ik het idee voor mijn 
proefschrift. Zij onderzocht hoe 
het socialisatieproces van dokters, 
hun habitus, doorwerkt als ze lei-
ding gaan geven. Ik heb hetzelfde 
gedaan voor de habitus van de ver-
pleegkundige. Tijdens dit onderzoek 
ben ik erachter gekomen dat er veel 
onzinliteratuur is over leiderschap: 
platgeslagen, nihilistische, populis-
tische, in competenties weggezette 
matrices met goeroes die veinzen 
iets over leiderschap te zeggen. Lei-
derschap wordt te vaak voorgesteld 
als het dansen van de cha-cha-cha. 
Dat zijn een x aantal passen en als 
je die zet, dan dans je de cha-cha-
cha. Of ben je een leider. Terwijl lei-
derschap relationeel is, en in mijn 
visie beter vergeleken kan worden 
met het dansen van de tango. Bij de 
tango heb je geen vastgelegde pas-
sen die je neemt. Je moet de ander 
goed aanvoelen. Wie leidt kan wis-
selen op het moment.’ 

CHA-CHA-CHA OF TANGO
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IRIS MAESSEN
Functie: 

Coassistent Radboudumc, 
O&O-studentadviseur NFU

Voorheen: 
Student-Assessor Medische 

Faculteit Radboudumc, Abactis 
28ste bestuur N.S.V. Ovum Novum 

Achtergrond:
Bachelor geneeskunde
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‘Mijn bestuurstijd als student-as-
sessor van de medische faculteit 
duurde maar één jaar. De coronacri-
sis vormde dat jaar. De crisis zorgde 
voor een kloof tussen de studenten 
en de opleiding. Als student zie je 
alleen de buitenkant, niet wat zich 
aan de binnenkant van de organisa-
tie afspeelt. De studenten raakten 
in paniek door het gat in communi-
catie. Andersom is het voor de men-
sen in de organisatie moeilijk voor 
te stellen hoe de situatie voor de 
studenten is. Toen heb ik geleerd: 
er zijn altijd zoveel meer kanten aan 
een verhaal.

Daar zat ik dan als student-asses-
sor. Het was mijn taak om bruggen 
te slaan, en dat moest nu ineens in 
een onwijs complexe conflictsitua-
tie. Toen ik mijn beeld van de situ-
atie met de decaan besprak, zei hij: 
“Iris, je kunt maar één ding doen. 
De-escaleren. Pak je rol.” Op papier 
had ik geen gezag. Ik had alleen 
mijn voorgangers. Dat waren perso-
nen die zaken oplosten. Het idee dat 
ik ook een onafhankelijke mediator 
was, was het enige waarop ik kon 
bouwen.

Eerst heb ik alle kleine studenten-
fracties bij elkaar getrokken om 
te delen wat zij en hun achterban 
dachten. Dat waren eilandjes, ze 
spraken elkaar niet. Achteraf was 
dit plan minder handig, want wat 
gebeurde er? Eerst waren er kleine 
groepjes boze studenten. Nu was 
er één grote boze groep studenten, 

met één gezamenlijke tegenstan-
der, de opleiding. Nóg meer polari-
satie.

Toen organiseerde ik een gesprek 
tussen de kopstukken van de stu-
dentenmedezeggenschap en van de 
opleiding. Poh, daar hing heel wat 
spanning in de lucht! Niemand had 
vertrouwen, alles werd verkeerd op-
gevat. Ik hield de studenten en de 
professionals een spiegel voor van 
wat ik had gezien de afgelopen tijd. 
Daar zaten zoveel miscommunica-
ties en vooroordelen bij, ongelofe-
lijk.

We zijn eruit gekomen tijdens dat 
gesprek. We waren moe van het 
conflict, er was al zoveel gepraat. 
Volgens mij gaf dat de motivatie om 
het déze keer op te lossen. Ieder-
een moest op zijn eigen manier van 
zijn troon afstappen. We moesten 
kwetsbaar en eerlijk zijn om tot een 
doorbraak te komen. Toen mensen 
oprecht gingen proberen om de an-
der te begrijpen, was het conflict al 
bijna opgelost.’

De student-assessor Medische Fa-
culteit Radboudumc vertegenwoor-
digt de studenten op bestuurlijk ni-
veau binnen de faculteit tijdens een 
fulltime bestuursjaar. De assessor is 
de spin in het web van de student-
medezeggenschap.

BRUGGEN SLAAN
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WIM TILBURGS
Functie: 

Voorzitter Stichting Je Leefstijl Als 
Medicijn, Evangelist Ancora Health

Voorheen: 
Consultant, Manager

Achtergrond: 
Marketing en ICT
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‘Toen ik 55 was kon ik geen 500 
meter wandelen. Ik zat in de WIA 
met diabetes, burn-out en PTSS. 
Mijn zoon zei tegen me: “Pap, jij ziet 
mij niet meer afstuderen zo.” In die 
tijd kwam ik op het spoor van de 
kracht van leefstijl. Het was in 2015 
haast niet bekend dat je diabetes 
kunt doorbreken. Ik ben gaan stude-
ren over mitochondria, biochemie 
en de hele energiehuishouding van 
het lichaam. Die kennis motiveer-
de me om mijn dieet vol te houden. 
En ik merkte bijna direct resultaat. 
Mijn energie kwam terug, ik kreeg 
weer zin om te wandelen, mijn dag 
en nachtritme herstelde. Door aan-
passing van mijn leefstijl kon ik na 
enkele dagen stoppen met insuline 
en viel ik binnen drie maanden 40 
kilo af. 

Ik was echt een beetje boos. Waar-
om heeft mijn dokter me dit niet 
verteld? Waarom moest ik alles zelf 
uitzoeken? Maar ik wist ook dat ik 
dit van de daken ging schreeuwen, 
tegen iedereen die het maar zou 
willen horen. Ik had weer een doel 
in mijn leven. En als ondernemer 
begreep ik: ik heb de oplossing voor 
een gigantisch probleem in handen. 
Er zijn meer dan 1 miljoen mensen 
met diabetes in Nederland, en ik 
kan helpen.

Mijn leven lang ben ik al onderne-
mer. Een entrepreneur, iemand die 
zelf dingen maakt, die creatief is. Ik 
heb een succesvol bedrijf opgezet 
in Casablanca. Nu ging ik de me-

dische wereld in en dat voelde ook 
wel als een andere taal en cultuur. 
Ik ben geen dokter, geen diëtist, ik 
mag mezelf niet eens leefstijlcoach 
noemen zonder hbo-diploma. Maar 
ik merkte dat mensen in de medi-
sche wereld helemaal geen ver-
stand hebben van ondernemen. En 
er moet toch een verdienmodel ko-
men voor preventie, met marketing 
en ICT. Zo ben ik de samenwerking 
op gaan zoeken met vooruitstreven-
de artsen.

Nu heb ik een stichting met een 
platform met duizenden patiënten. 
Ik coach hen, momenteel een groep 
van tweeduizend. Elke zaterdag 
meten we en wegen we en krijgen 
deelnemers hun eigen dashboard. 
Onderzoek van TNO liet zien dat het 
platform hen echt helpt. Dit is mijn 
missie. Ik doe dit met liefde. Liefde 
geneest, daar ben ik van overtuigd.’

DIABETES DOORBREKEN

67



RONNIE VAN DIEMEN
Functie: 

Directeur-Generaal Curatieve 
Zorg Ministerie VWS

Voorheen: 
Kinderarts/kindernefroloog UM-

CU-WKZ, Hoogleraar VU, Voorzit-
ter Raad van Bestuur GGZ Oost 
Brabant, Inspecteur-Generaal 
Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd 

Achtergrond: 
Geneeskunde
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‘Achteraf had ik niet kunnen beden-
ken dat mijn carrière zo zou lopen. 
Het zijn gebeurtenissen die uitein-
delijk je keuze bepalen. De keuze 
om hoogleraar te worden aan de 
VU, dat is wel een heel belangrijk 
moment geweest. 

Ik was in mijn jaren als kinderarts 
bloedfanatiek. Ik pakte dingen aan, 
ging moeilijkheden niet uit de weg 
en deed dat naast de kindergenees-
kunde. Toen ik stopte als arts en aan 
de VU begon, heb ik de pijn van het 
loslaten van mijn beroep niet willen 
voelen. Het doet echt pijn om iets 
wat je met hart en ziel gedaan hebt 
achter je te laten. Dat heeft in het 
begin enorm geschuurd. Pas toen ik 
mij liet coachen werd dat beter. Je-
zelf tegenkomen en daarop reflec-
teren, is zó ontzettend krachtig. 

Uiteindelijk had ik de jaren aan de 
VU niet moeten missen. Ik leer-
de daar dat mensen ook tegen je 
schenen kunnen trappen. Ik herin-
ner me nog een vergadering waarin 
de spanning hoog opliep. Er werd 
tegen mij gezegd dat ik het werk 
niet zou kunnen… De volgende dag 
kocht ik een prachtig leren jack. Die 
maandag moest ik namelijk een 
conferentie leiden met dezelfde 
mensen. Toen heb ik daar gestaan 
met dat zwarte leren jackie, dat ik 
overigens nog steeds heb als her-
innering aan het moment. Dat ik 
dacht: “Krijg nou allemaal het heen 
en weer, ik moet hier gewoon iets 
realiseren.” 

Deze momenten veranderden mij. 
Eerder kwam ik vanuit mijn gedre-
venheid vooral met míjn verhaal, 
nam ik anderen mee. Nu luister ik 
meer en stel vragen. Door die vra-
gen te stellen, merk ik dat mensen 
door andere ogen naar hun eigen 
werkelijkheid kunnen kijken. Op 
het ministerie is dat heel waardevol. 
Daar zit je immers continu met ver-
schillende belangen.

Voor de toekomst wens ik dat we 
meer kijken naar het welbevinden 
van mensen en dat gezondheids-
zorg daar een aspect van wordt. 
Ook denk ik dat preventie meer 
centraal gaat staan. Daar heb je wel 
goede medisch leiders voor nodig. 
Aan die toekomstige medisch lei-
ders wil ik meegeven dat een leven 
lang leren ook met schuren gepaard 
gaat. Pas als je het laat schuren ont-
staat ruimte voor een nieuwe fase.’ 

HET LEREN JACK
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CLAIRE LOOTS
Functie: 

Huisarts, Oprichter Stichting 
Leading Doctors en 

Stichting Geneeskeuze

Voorheen: 
Onderzoeker Adelaide Australië 

en Emma Kinderziekenhuis

Achtergrond: 
Geneeskunde
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‘Mijn interesse in persoonlijk lei-
derschap is begonnen tijdens mijn 
coschappen. Ik vroeg me steeds 
meer af voor wie ik het deed. Wat 
vond ik zelf belangrijk? Ik was net 
gepromoveerd, en hoorde weleens: 
“Claire, dat is zo’n chick die het al-
lemaal voor elkaar heeft”. Terwijl ik 
iedere nacht droomde dat ik faalde. 
Dus mijn binnenwereld en mijn bui-
tenwereld kwamen niet overeen. Ik 
ben me daarin gaan verdiepen… Het 
was de eerste keer dat ik uit mezelf 
de grote levensvragen stelde. Ik 
merkte dat vrienden die bij de Ra-
bobank of Nestlé werkten veel meer 
leerden over zichzelf. Hoe zij prettig 
werkten, hoe zij met anderen om-
gingen, enzovoort. Daar was ik ver-
baasd over, want dat zijn toch ook 
vrij belangrijke dingen in ons vak. 

Uit die verbazing is de stichting 
Leading Doctors voortgekomen. We 
willen welzijn in de zorg vergroten 
door menselijkheid, van zorgverle-
ners en patiënten, centraal te stel-
len. Als je als dokter weet wie je bent 
en wat belangrijk voor je is, kun je 
de patiënt meer als mens zien. Het 
systeem is dan niet leidend meer. 
Daarbij vind ik het  belangrijk dat ik 
doe wat ik zeg. Dus niet alleen op 
trainingen over leiderschap kletsen, 
maar als huisarts op mijn eigen ma-
nier werken binnen het bestaan-
de systeem. Zo had ik een Syrische 
familie in de praktijk die wekelijks 
kwam klagen over hun huisvesting. 
Huisvesting is geen taak voor huis-

artsen. Toch ben ik daar visite gaan 
doen. Het huis kon niet veranderd 
worden, maar heb ik wel zorg in in-
gezet die zinvol was en de mensen 
voelden zich echt geholpen. Je vindt 
de juiste oplossing soms buiten de 
gebaande paden. Zo probeer ik wig-
jes te drijven in het systeem. 

Voor medisch leiderschap hoef je 
echt niet de nieuwe Marcel Levi te 
worden. Iedere arts heeft het in zich 
om leiderschap te houden over zich-
zelf en de werkomgeving. Soms zijn 
we het even vergeten, of zitten we 
in een situatie waarin we het niet 
zo ervaren. Maar ik ben ervan over-
tuigd dat je altijd een klein beetje 
ruimte hebt om te manoeuvreren, 
en het leven te vormen zoals bij jou 
past. Iedereen heeft een Leading 
Doctor in zich, dat weet ik zeker.’

BUITENWERELD, 
BINNENWERELD
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FADUA EL BOUAZZAOUI
Functie: 

Oprichter Stichting Voorlichters 
Gezondheid, Rotterdamse Vrouw 

van het Jaar 2021

Voorheen: 
Voorlichter programma Klaar 
voor een kind Erasmus MC, 

Communicatietrainer KPN/Agis

Achtergrond: 
Communicatie
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‘Ik vind dat iedereen recht heeft op 
een gezond leven. Maar ook op de 
toegang naar een gezond leven. Dat 
is echt mijn droom. We hebben in 
Nederland een fantastisch zorgsys-
teem. En dan zou iemand met be-
perkte gezondheidsvaardigheden 
zeven jaar eerder doodgaan. Dat is 
net alsof iemand rookt. Zo iemand 
heeft er niet om gevraagd, die kent 
niet anders. Dan vind ik dat het aan 
ons is om te zorgen dat iedereen de 
kennis gaat krijgen. Bij Stichting 
Gezondheidsvoorlichters heb ik 
daarvoor een topteam. We begon-
nen in Rotterdam en nu hebben we 
heel Nederland gezien. We worden 
zo goed geëvalueerd omdat wij luis-
teren. En luisteren is en blijft een 
kunst.

Mensen verwachten van ons als Ge-
zondheidsvoorlichters dat we voor-
lichten in de eigen taal. Dat doen 
we dus niet. Wij willen dat mensen 
les krijgen in de Nederlandse taal 
gekoppeld aan gezondheid. Die Ne-
derlandse taal is een medicijn. Taal 
op recept, ook voor de autochto-
nen. Een Angela de Jong die moeite 
heeft met lezen en schrijven maar 
verbaal heel sterk is, krijgt minder 
gemakkelijk de juiste zorg dan een 
migrant met een taalbarrière. Als 
het gaat om mensen met een ande-
re cultuur, mogen we trouwens een 
beetje hard zijn. Dan bedoel ik hard 
met een t. Zo maken we hen zelf-
redzaam. We hebben zoveel cultu-
ren in Nederland, we vertalen alles, 
maar wat gebeurt er met de patiënt 

midden in de nacht op de SEH? 
Stop met mensen pamperen, laten 
we een beetje in hen geloven.

Cultuursensitief werken is voor 
mij gewoon dat iemand een open 
houding en respect heeft. Cultuur 
speelt bijvoorbeeld bij diabetes. Di-
abetespatiënten doen vaak mee aan 
de Ramadan. In de afgelopen jaren 
werden ze vijf keer zo vaak opge-
nomen met hypo’s. Dit is waarom 
ik van Nederland houd: Nederland 
ziet dat en gaat ermee aan de slag. 
Ik heb samen met twee artsen een 
boek geschreven over veilig vas-
ten en diabetes. Er ligt nu een heel 
NHG-protocol over het aanpassen 
van de medicatie. Dat vind ik zo 
taboedoorbrekend. Alle taboes zijn 
er om te doorbreken, maar wat ie-
dereen gemeen heeft: gezondheid 
is het belangrijkste. En juist dat ge-
zondheidsgevoel kun je gebruiken 
om te motiveren.’

TAAL ALS MEDICIJN
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MICHEL VAN SCHAIK
Functie: 

Directeur Gezondheidszorg 
Rabobank

Ook: 
Auteur, Distinguished Lecturer 

Nyenrode Business 
Universiteit, Voorzitter Commissie 

Gezondheidszorg VNO-NCW, 
Voorzitter Raad van 

Commissarissen VitaValley

Achtergrond: 
Tandheelkunde
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‘De digitale transformatie van de 
zorg? Het is niet de vraag óf het 
gaat gebeuren, maar wanneer. Alle 
sectoren in Nederland zijn in trans-
formatie. Als wij als bank niet digi-
taliseren kunnen we de tent gewoon 
sluiten. De zorg heeft zich nog kun-
nen onttrekken aan die beweging. 
Intern is er geen urgentie, want de 
patiënten komen wel. De focus blijft 
op de korte termijn, omdat je de 
patiënten met hun problemen één 
voor één ziet. Van buitenaf stellen 
we de zorgtransformatie uit door 
voortdurend geld bij te passen. En 
dat vinden we als samenleving nog 
verantwoord ook.

Vanuit de bank willen we meesturen 
in de transformatie van de zorg. Dat 
begint met een visie, een verhaal. 
Als bankier kunnen we daaraan in-
houd geven met een passende por-
tefeuille, van bricks naar clicks. Het 
hoort bij mijn werk om draagvlak te 
zoeken. Ik zoek naar mensen met 
een visie vanuit patiëntbelang, met 
doorzettingsvermogen en lef. Dat 
vuurtje probeer ik op te stoken.

Ik vind de zorgsector behoorlijk 
naar binnen gericht. Dat snap ik 
wel. Je staat de hele dag op een 
operatiekamer en spreekt alleen 
andere zorgprofessionals. Dan cre-
eer je een eigen werkelijkheid. Ik 
daag zorgprofessionals uit door te 
vragen: “Waar droom jij over, voor 
jouw vak?” Kijk of je geestverwan-
ten vindt, juist om je beroepsgroep 
heen. Zoek partijen die steunen en 

een podium bieden. Door aanko-
mend medisch leiders meer bloot te 
stellen aan de buitenwereld halen 
we de zorg uit zijn isolement.

Bewustzijn van purpose helpt ook. 
Er is bijna geen sector te bedenken 
waar de potentie voor purpose zo 
groot is als in de gezondheidszorg. 
Tegelijkertijd lijken veel zorginstel-
lingen te denken: we zijn een zor-
ginstelling dus we zijn belangrijk. 
Wij hebben dat proces als bank 
meegemaakt. De bank is opgezet 
zodat boeren gezamenlijk een ploeg 
konden kopen en een beter leven 
kregen. Later zijn we een heel grote 
bank geworden. We hebben fouten 
gemaakt en werden met onze neus 
op de feiten gedrukt. Waren we 
nog trouw aan onze purpose? Want 
daar ging het om: growing a better 
world together. Uiteindelijk moet je 
de dingen doen waar mensen beter 
van worden. Als bank, en in de zorg.’

NAAR BUITEN RICHTEN
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JOEP DE GROOT
Functie: 

Voorzitter Raad van Bestuur 
CZ Groep

Voorheen: 
Bestuur CbusineZ, 

Owner The Essence Consulting, 
Founder Opera Consultancy & 

Implementatie

Achtergrond: 
Bestuurlijke Informatiekunde 
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‘In de eerste coronagolf moesten 
we onder hoge druk, in korte tijd, 
met veel verschillende partijen door 
een héél smal poortje. Het ging niet 
meer over CZ alleen, maar over de 
zorgverzekeraars in brede zin. We 
moesten met elkaar snel nadenken. 
Hoe creëer je samen met de zieken-
huizen en de andere 59.000 aanbie-
ders een goede, faire, reële regeling, 
zodat niemand failliet gaat? Dat 
was echt een dingetje. En dat het 
gelukt is, vind ik iets om trots op te 
zijn. We hebben met elkaar verant-
woordelijkheid genomen. 

Verantwoordelijkheid telt zwaar 
voor mij. Ik wil iemand zijn die helpt 
en verantwoordelijkheid neemt 
voor de verbetering van het stelsel, 
voor betere patiëntenzorg en be-
taalbaarheid. Dat doe ik met resul-
taatgerichte scherpte en een stukje 
creativiteit. Ook binnen CZ, met de 
collega’s. Zijn wij resultaatgericht 
genoeg voor onze verzekerden en 
onze zorgverleners, maar ook crea-
tief en verbindend? Zetten we stap-
pen naar voren, pakken we onze rol 
in het stelsel?

Misschien wel de kern van profes-
sional zijn is dat je iedere dag beter 
wil worden dan de persoon die je 
gisteren was. Je moet jezelf durven 
uit te dagen. Anders ben je eerder 
een goed betaalde amateur. Een 
professional is bezig met de waar-
de voor de klant en probeert daarin 
constant verder te komen. Dat geldt 
zeker voor medisch professionals. 

Hoe wil je mensen opleiden als je 
je eigen professionalisme niet durft 
uit te dagen? Of je waarde voor de 
patiënt, je innovaties? 

Bij leiderschap geldt: weet waar 
je voor bent. Weet waar je naartoe 
wil, en dan bedoel ik niet in carri-
ère, maar wat je wil bijdragen. Be-
paal welke vaardigheden en attitu-
de daarbij horen. Kijk eerlijk naar 
jezelf, zoek je reflectieve vermogen. 
Wat wil je trainen? En train dat ook, 
stapje voor stapje. Het is geen lei-
derschap als je op een gegeven 
moment door gaat dieselen. Ik vind 
dat ik daar een voorbeeldrol moet 
nemen, ja. Waarom zou de rest van 
de tent beter willen worden als ik 
rustig achterover leun? Dan gaat 
er niks gebeuren, en terecht! Van 
jezelf eisen wat je ook van anderen 
eist. Dat vind ik heel belangrijk.’

ZONDER UITDAGING IS ER NIETS
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LISETTE KREMERS-VAN HEES
Functie: 

IC verpleegkundige, Voorzitter 
Adviesraad Verpleegkundigen & 
Paramedici (VAR) Radboudumc 

Voorheen: 
MC-verpleegkundige

Achtergrond: 
HBO-V
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‘Toen ik klaar was met mijn hbo- 
v was ik 20. Ik wilde toen al meer 
weten. Dan zeiden de collega’s: ”Ja 
maar Lisette, dat hoef je allemaal 
niet te weten hier. Je richt je hier 
vooral op de gynaecologie.” Dat 
vond ik vreemd. Ik heb voor meer 
verdieping de Medium Care oplei-
ding gedaan, en later de overstap 
gemaakt naar de Intensive Care. 
Daar ben ik goed op mijn plek. 

Mijn zorgmanager zei tegen me: 
”Die vacature van voorzitter van de 
VAR, is dat niet iets voor jou?” Zij 
zag dat ik iemand ben die verdieping 
zoekt. En ik ben het geworden. Het 
is een grote uitdaging, onwijs leuk. 
Ik overleg regelmatig met mensen 
in topposities in het ziekenhuis zo-
als directeuren en de Raad van Be-
stuur. In het begin ben je toch wat 
onder de indruk. Dat je je afvraagt: 
kan ik dat wel. Maar deze functie 
houdt in dat je de verbinding maakt 
met de inhoud en uitvoering van je 
eigen vak. Daar weet ik vaak veel 
meer van dan de anderen aan ta-
fel, en als je het zo ziet valt het best 
mee. Ik zeg het gewoon als ik iets 
niet weet of begrijp, stel me kwets-
baar op. Dat wordt gewaardeerd. 

We moeten als VAR kunnen advi-
seren als het verpleegkundig of pa-
ramedisch vak en proces geraakt 
worden. Uiteindelijk maak je de 
zorg voor de patiënt daarmee beter. 
We merken gelukkig aan alles dat 
de RvB inzet op meer zeggenschap 
voor verpleegkundigen. In het voor-

liggende besturingsmodel, nog niet 
definitief, krijgen we een andere po-
sitie met meer zeggenschap. Dat 
betekent niet dat met verpleegkun-
dig directeuren op de goede plek in 
het model alles is opgelost. Natuur-
lijk gaat het om groei en ontwikke-
ling van de verpleegkundigen op de 
vloer. Daarvoor heb je wel ruimte en 
kansen nodig, en die zijn nu goed 
ingebed. 

Leiderschap is niet alleen belangrijk 
voor mensen die op strategisch ni-
veau acteren of een rol hebben zo-
als ik, maar voor iedereen. Ook als 
je naast de patiënt staat moet je lei-
derschap tonen. Ik denk dat je geen 
andere keuze hebt dan jezelf te blij-
ven ontwikkelen.’

De Verpleegkundige en paramedi-
sche Adviesraad (VAR) van het Rad-
boudumc houdt zich bezig met de 
strategische en landelijke ontwikke-
lingen in relatie tot de professione-
le beroepsuitoefening van verpleeg-
kundigen en paramedici. De VAR 
adviseert gevraagd en ongevraagd 
de Raad van Bestuur.

VERDIEPING ZOEKEN

81



SJOERD NIEHOF
Functie: 

Stafvoorzitter Maasstad 
Ziekenhuis, UD TU Delft/Erasmus 

MC, Klinisch fysicus

Voorheen: 
Medisch Manager

Achtergrond: 
Toegepaste Natuurkunde, 

Medische Technologie
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‘We staan aan de vooravond van 
een enorme transitie. Geneeskun-
de is altijd een traditioneel vak ge-
weest, waarbij de oudere generatie 
kennis en kunde overdraagt aan de 
jongere. De moderne geneeskun-
de gaat daarnaast veel meer vragen 
om de verwerking van de informa-
tiestroom van onze patiënten. Die 
is gigantisch geworden. Als ik naar 
een ziekenhuis kijk als ingenieur, als 
natuurkundige, dan zie ik een pati-
entenstroom met cyclussen van di-
agnose – behandeling – effect bij 
elke patiënt. Negentig procent van 
alle interactie met patiënten maakt 
gebruik van informatie uit technolo-
gie.

Als voorzitter van de medische 
staf werk ik met de veranderin-
gen. Eén uitdaging die we hebben 
in de Nederlandse gezondheids- 
zorg is de arbeidsmarkt, het tekort 
aan verpleegkundigen. Technolo-
gie is daarbij een sleutel volgens 
mij. Concreet: bij ons moet een ver-
pleegkundige vier keer per dag de 
EWS score meten. Dat is een ar-
beidsintensief proces. Nou hebben 
wij van Philips een slimme pleis-
ter, die plak je op, je sluit een bloed-
drukmeter aan en je meet automa-
tisch de EWS score. Dan kunnen we 
de uren van tien fte verpleegkundi-
gen inzetten voor echte aandacht 
voor de patiënt. De techniek kost 
minder dan één fte verpleegkundi-
ge. Een succesverhaal.

Als ik diep in mijn hart kijk zou ik 
het eerste virtuele ziekenhuis van 
Nederland willen bouwen. Bijvoor-
beeld, de huisarts meet een te hoge 
bloeddruk. Uit de digitheek in het 
ziekenhuis krijg je een bloeddruk-
meter met een iPad mee. Thuis zet 
je je iPad aan en dan heb je een di-
recte videoverbinding met een ver-
pleegkundige. Die leert jou hoe jij 
je eigen bloeddruk meet. Via artifi-
cial intelligence volgt een medisch 
team jouw trend. We sturen medi-
catie naar huis toe, weer met advies 
en monitoring. Het virtuele zieken-
huis van Nederland.

Eigenlijk zou ik daarbij aan de pre-
ventiekant willen gaan zitten. Je kan 
veel bereiken door frequent te me-
ten bij risicogroepen zonder klach-
ten, thuis. Je grijpt in voordat die 
mensen ziek worden. Ja, daar moe-
ten we meteen op inzetten, maar 
er is geen financiering voor. Geen 
zorgverzekeraar te vinden, de over-
heid is nog niet zo ver. Mijn droom is 
om zo’n bedrijf op te zetten, in een 
netwerk in Nederland, in elke regio 
een centrum.’

VIRTUELE PREVENTIE
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MONIQUE GOTSCHALK 
Functie: 

Adviseur WerkgeversServicepunt 
Midden-Limburg, Lid Patiëntenad-
viesraad Radboudumc, Speerpunt-
leider Kennisnetwerk ‘Patiënt als 

Partner’ NFU

Voorheen: 
Consulent sociaal domein

Achtergrond: 
HEAO Commerciële Economie, 

Personeelsmanagement
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‘Een kunstwerk, de Woensel Super-
toll!, inspireert mij enorm. Waarom? 
Omdat vanuit het binnenste van de 
tol beweging in gang wordt gezet. 
Deze tol bestaat uit houten planken 
waar buurtbewoners van de Eind-
hovense wijk Woensel verschillen-
de ambities en spreuken op hebben 
geschreven. Vanuit de innerlijke 
kracht van die buurtbewoners, die 
met elkaar verbonden zijn, wordt 
een wervelwind gecreëerd. Ik werk 
in het sociaal domein en ik herken 
dat. De basis, de innerlijke kracht, 
komt uit de wijk. De Supertoll! staat 
dus voor verbinding, beweging van 
binnenuit en uitgaan van innerlijke 
kracht. Geweldig vind ik dat. 

De elementen verbinding, bewe-
ging en innerlijke kracht vind ik ook 
terug in patiëntparticipatie. Als lid 
van de centrale Patiëntenadvies-
raad (PAR) van het Radboudumc 
zet ik me ervoor in om patiëntpar-
ticipatie op bestuurlijk niveau goed 
tot zijn recht te laten komen. Pati-
entparticipatie gaat veel verder dan 
alleen de patiënt, want je moet al-
tijd binnen de sociale context van 
de patiënt kijken. Waar ik zelf mee 
worstel is of we nog wel van ‘pati-
ent’ moeten spreken. Patiënt heeft 
iets lijdzaams, als we kijken naar 
het Engelse patience. In de huidi-
ge maatschappelijke context vind 
ik dat niet de juiste bijbetekenis. Ik 
spreek liever over burgers. 

Als ik hardop mag dromen, dan 
droom ik dat ik in de toekomst geen 

ziekenhuis meer zie, maar een ge-
zondheidshuis, bij voorkeur in de 
wijk dichtbij de mensen. In dat ge-
zondheidshuis komen allerlei pro-
fessionals uit de gezondheidszorg 
en uit het sociaal domein samen. Ze 
benutten elkaars expertise. Iedereen 
heeft respect en waardering voor 
elkaar ten behoeve van de burger. 
We gaan niet meer uit van ziekte en 
beperkingen, maar van gezondheid, 
mogelijkheden en innerlijke kracht. 
Daarbij worden vragen gesteld als 
“Wat kun je zelf doen om goed te 
functioneren?”, “Wat kan de omge-
ving doen?” en “Wat kan een zorg-
verlener doen?” Voor mij is dit een 
heel motiverende droom. 

Wat ik jullie als studenten nog wil 
meegeven: verwondering is het be-
gin van alle wijsheid. Blijf je verwon-
deren. Dan stel je de juiste vragen.’

WERVELWIND UIT DE WIJK
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KÈREN ZACCAI
Functie: 

Aios urologie Erasmus MC

Voorheen: 
Voorzitter De Jonge Specialist, 

Bestuurslid IFMSA-NL

Achtergrond: 
Geneeskunde 
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‘Ik word gedreven door mijn visie en 
idealisme. Dat is soms lastig bij een 
beroepsbelangenorganisatie. Je kan 
niet altijd je eigen visie nastreven, 
omdat je een achterban vertegen-
woordigt. Bij De Jonge Specialist 
zijn dit alle arts-assistenten werk-
zaam in ziekenhuizen en GGZ in-
stellingen. Als bestuur vragen we 
onszelf dan ook vaak af: Wil onze 
achterban dit wel? Hebben we het 
getoetst? 

Desondanks lopen we soms toch 
tegen verschillen in visie aan. Zo 
speelt momenteel de ‘jonge kla-
ren’-problematiek: jonge specialis-
ten die geen baan kunnen krijgen. 
Mijn bestuursleden en ik voelden 
sterk dat deze ontwikkeling niet 
juist is en maakten een plan om dit 
aan te pakken. Een deel van onze 
achterban gaf echter de voorkeur 
aan een andere aanpak. Dat vind ik 
dan best moeilijk. Tegelijkertijd ben 
ik dankbaar voor wat het mij leert. 
Het heeft geen zin om te varen op 
je eigen visie als niemand die visie 
deelt! 

Leiderschap is voor mij ook pionie-
ren. In mijn ogen hoort daarbij dat 
je doet wat je zegt. Ik vind dat ik in 
mijn eigen werkende leven op moet 
staan voor de zaken waar ik me voor 
de achterban hard voor maak. Hoe 
ik dat kan doen is een zoektocht. 
Daar heb ik veel over gesproken 
met bijvoorbeeld mijn bestuurs-
genoten. Op de werkvloer ben ik 
immers ‘gewoon’ arts-assistent en 

verkeer ik soms ook in een lastige, 
afhankelijke positie. Hoe krijg ik in 
deze rol dingen veranderd? 

Vanwege mijn zwangerschap deed 
ik bijvoorbeeld conform CAO geen 
nachtdiensten meer. Ik had de wens 
dat mijn drukke collega arts-assis-
tenten deze diensten niet allemaal 
over zouden moeten nemen. Daar-
om zouden de specialisten moeten 
bijspringen. Ik heb het bespreek-
baar gemaakt en uiteindelijk zijn we 
tot een goede overeenkomst geko-
men. Het is heel invoelbaar en be-
grijpelijk dat dit soort oplossingen 
niet vanzelf gaan. Maar het gesprek 
moet er wel zijn. 

Wat ik nog wil zeggen: medisch lei-
derschap kan prima naast klinisch 
werk. Het is juist waardevol om én 
arts te zijn én in de positie te zijn 
om frustraties van de werkvloer te 
transformeren in verbeteringen.’

PRACTICE WHAT YOU PREACH
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LUCIEN ENGELEN
Functie: 

CEO Transform. Health, Strategist 
health(care) innovation Deloitte 
C4E/Erasmus MC/Laurentius 
Ziekenhuis/HIMMS, Faculty 

Singularity University

Voorheen: 
Director Radboudumc REshape 

Center, Initiator Health Innovation 
School

Achtergrond: 
Automotive 
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‘Als ondernemer heb ik geleerd: 
wanneer over mij gesproken wordt 
en ik zit niet aan tafel, dan sta ik op 
het menu. Dat is nu met de gezond-
heidszorg aan de hand. Die staat op 
het menu van partijen als Amazon, 
Apple, Google, noem maar op. Als je 
in de zorg niet de tijd neemt om bui-
ten te kijken wat er gebeurt, dan mis 
je dit. Dan is het dadelijk gewoon te 
laat. Maar het is móéilijk om naar 
buiten te kijken vanuit de zorg. Al 
die artsen en collega’s komen iedere 
dag binnen met kunstlicht, leveren 
geweldige zorg, komen ’s avonds 
laat naar buiten en dan zien ze: het 
heeft gesneeuwd! Want de wereld 
draaide verder.

Ik help op veel plekken in Nederland 
en daarbuiten mee om de transitie 
in de zorg te maken. Ik denk dat die 
keihard nodig is en nu afgedwon-
gen wordt van buiten. Het allerbe-
langrijkste vind ik dat je vanuit het 
perspectief van de gebruiker naar je 
proces kijkt. Vanuit een patiënten-
perspectief is gezondheidzorg voor 
80% pure logistiek. Dat heeft niets 
met geneeskunde te maken, hele-
maal niets. Iemand moet van A naar 
B of een pakketje data moet van A 
naar B. Maar zorginstellingen doen 
alsof ze het centrum van het uni-
versum zijn. De patiënt cirkelt rond 
de professional, niet andersom. Co-
pernicus stelde midden 1500 dat 
de zon niet om de aarde draait. In 
de zorg staan we op hetzelfde keer-
punt, en ik mis dat besef.

Neem bijvoorbeeld de Walmart 
Health. Die ligt tegenover de gewo-
ne Walmart, 10.000 m2 met huis-
artsen, radiologie, diagnostiek, ggz, 
tandarts, opticien, alles. Je loopt er 
binnen voor een huisartsconsult 
van 25 dollar, een complete routi-
nebloedtest van 35 dollar, voor 45 
dollar eenvoudige radiodiagnostiek. 
Dat is geen hoog-complexe zorg, 
maar wel logistiek die het gemak-
kelijker maakt voor de mensen. In 
Georgia kwamen ziekenhuisbe-
stuurders met de handen in de zak-
ken kijken in zo’n Walmart Health. 
Drie weken later kwamen ze terug. 
Of ze alsjeblieft een samenwerking 
konden aangaan. Het allergrootste 
probleem op hun eerste hulp, de 
binnenlopers, werd hier opgelost. 
Misschien wordt retailisation nog 
wel een belangrijk onderdeel van de 
redding van de zorg.’

HET HEEFT GESNEEUWD
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TEAM JONG MEDISCH
LEIDERSCHAP



Aletta Konijnenburg ⊲
‘Je kan pas goed kijken 

naar de patiënt die voor je 
zit als je jezelf en je eigen 

grenzen kent.’

⊳ Anne Mertens
‘Medisch leiderschap is 
voor mij de verantwoor-
delijkheid nemen voor je 
eigen gedrag en handelen 
op medisch gebied.’

Claire Smulders 
‘Van inspirerend leider-

schap in de zorg komt 
ook nieuw inspirerend 

leiderschap in de zorg.’
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⊳ Amir Chaman Baz
‘Medisch leiderschap is 
voor mij iedere dag stil-
staan bij wat ik doe, 
en het net wat beter en 
bewuster proberen te 
doen. Ik laat me inspi-
reren door anderen, die 
in mijn ogen een nastre-
venswaardige manier van 
werken hebben.’

Lisa Stoter ⊲
‘De bundel laat heel goed 

zien dat de mensen met 
hogere posities in hele 

kleine dingen leiderschap 
vertonen en dat juist de 

mensen met kleinere 
posities enorme impact 

kunnen hebben.’
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⊳ Karlijn Rensink 
‘Medisch leiderschap 
betekent voor mij dat je 
als arts weet wat er in 
de zorgwereld gebeurt, 
zorguitdagingen aanpakt 
en anderen daarin mee 
kan nemen.’

Eline van den Berg ⊲ 
‘Medisch leiderschap 

betekent voor mij 
dicht bij jezelf blijven, 

maar uit je comfort-
zone durven stappen 
voor een hoger doel.’
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Imme Moeskops ⊲ 
‘Het empoweren van 

mensen, mensen echt in 
hun kracht laten staan, 

dat heb ik het meest mee-
genomen. Dat speelt nog 

steeds in mijn hoofd.’

⊳ Harriët Frielink 
‘Medisch leiderschap is 
voor mij altijd anderen 
helpen en daarbij jezelf 
op de eerste plek zetten. 
Als je jezelf niet helpt, 
kun je anderen ook niet 
helpen.’

Fleur Reijmer 
‘Voor mij betekent me-
disch leiderschap luis-
teren en anderen een 
veilige basis bieden om 
te kunnen ontdekken en 
groeien, met vallen en 
opstaan.’
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⊳ Maaike Eijgenraam 
‘Ik wil een goede arts zijn, 
zowel binnen als buiten 
de spreekkamer. Een arts 
met maatschappelijke be-
trokkenheid die een echte 
connectie kan maken met 
de patiënt.’

Iris Maessen ⊲ 
‘Medisch leiderschap is 
voor mij je comfortabel 

voelen in de oncomforta-
bele wrijving die ontstaat 
als je dingen wil verande-

ren in de zorg.’

Rosan Klunder 
‘Een echte medisch leider 
is voor mij iemand die ba-
lans houdt op alle vlakken 
en daarbij de mensen om 

zich heen inspireert om 
met hem of haar mee te 

werken voor betere zorg.’
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⊳ Heleen Duighuisen 
‘Medisch leiderschap 
betekent voor mij een 
arts worden die ook het 
verschil maakt buiten de 
spreekkamer.’

Julia Govaerts ⊲
‘In de geneeskunde staat 

medische kennis vaak 
voorop, maar eigenlijk 

moeten we zoveel breder 
kijken. Daar geeft me-

disch leiderschap hand-
vatten in.’
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MEDISCH LEIDERSCHAP: LEIDERS 
VAN NU VERTELLEN HUN VERHAAL  

KORT EN BONDIG — GOOI DIE SAAIE  
BEDRIJFSKUNDEBOEKJES MAAR 

WEG & LAAT JE INSPIREREN 
DOOR DE MENSEN DIE ECHTE 

VERANDERING TEWEEG BRENGEN 

MEDISCH 
LEIDERSCHAP 

VAN NU


