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    2015: medisch leiderschap gevraagd en 
geboden 
 
Als kersverse voorzitter van de NVAG is het me een eer en 
genoegen om u een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik voel 
me verwant met de vereniging en haar doelen, mede omdat 
ik de afgelopen 20 jaar in leidinggevende posities in de 
gezondheidszorg heb gewerkt en me op diverse manieren 
heb ingespannen voor de publieke gezondheid(szorg).  
Een van de uitdagingen die ons, artsen, wacht is het 
opnieuw vorm en inhoud geven aan medisch leiderschap. 
Dat is "core business" voor de NVAG, zult u zeggen. Maar 
het ziet er naar uit dat dat leiderschap over de hele linie in 
ons beroep een beetje verloren is gegaan, terwijl het 
vroeger toch zo vanzelfsprekend leek.  
Wat is dat eigenlijk, medisch leiderschap? In mijn ogen is 
het: de verantwoordelijkheid willen en durven nemen om 
zaken die je raken in je beroepsuitoefening als arts aan te 
kaarten. Het kan zowel om medische inhoud als om 
opleiding, organisatie, processen of procedures gaan. Het 
is: de gedrevenheid en vasthoudendheid hebben om die 
zaken te agenderen, en bij te dragen aan verbeteringen, 
binnen of buiten je organisatie. Je moet daarvoor anderen 
interesseren, hen bij je streven betrekken, beleid 
ontwikkelen, coalities aangaan die de kans verhogen dat je 
je doel bereikt. Onderhandeling en compromissen horen er 
bij, maar houd wel je doel in het oog. Het verstandig 
organiseren van zo'n traject is een onmisbaar aspect van 
medisch leiderschap.  
Niet iedere arts kan of hoeft zo’n leider te zijn. Maar 
leiderschap moet ook weer niet worden overschat: het gaat 
vaak helemaal niet om hemelbestormende of grootschalige 
projecten, het is niet zo moeilijk als de wil en de 
argumenten goed zijn, en met wat steun valt het heel goed 
te leren en uit te voeren. 
Het medisch leiderschap zit de laatste tijd gelukkig weer in 
de lift, mede dankzij inspanningen van het Platform Medisch 
Leiderschap en het project Modernisering Medische 
Vervolgopleidingen, waarin medisch leiderschap tot een van 
de hoofdthema's voor het nieuwe opleiden is gekozen. Ook 
de KNMG en de Orde van Medisch Specialisten – de Orde 
heet vanaf 1 januari jl de Federatie Medisch Specialisten 
(FMS) – maken het leiderschap tot belangrijk 
aandachtsgebied. De FMS stelde een bijzonder hoogleraar 
hiervoor aan bij de medische faculteit te Rotterdam.  

    NVAG Agenda 

 22 januari 
Publieke gezondheid, Utrecht 
 

 22 januari 
Nieuwjaarsbuffet voor leden, 
Utrecht 
 

 24 februari 
Voorbereiding China-reis,  
Utrecht 
 

 30 januari  
Zorgpadencongres, Utrecht 
 

 19 februari 
Melden van calamiteiten, Den 
Haag 
 

      5 maart 
Sectie OGGZ en NVAG 
Ledenvergadering 
 

     14 maart tot 29 maart 
NVAG Studiereis China 
 

      8 en 9 april 2015 
Preventie in de zorg, 
Rotterdam 
 

     9 april 
Toekomst Publieke  
Gezondheid, Zeist 
 

 10 april 
Zorgberoepen 2030, Utrecht 
 
 

 14 april 
Publieke Gezondheid nieuwe 
stijl, Den Haag 
 

     21 mei 
Evaluatie WMO, Zeist 

    

http://www.nvag.nl/afbeeldingen/2014/Uitnodiging%20gezondheidszorgsystemen.pdf
http://www.nvag.nl/afbeeldingen/2014/Uitnodiging%20gezondheidszorgsystemen.pdf
http://www.juliusacademy.nl/
http://haagschepraat.sgfb.nl/conference-seminar-agenda/
http://www.nvag.nl/59/Studiereizen.html
http://www.nvag.nl/afbeeldingen/2014/bestuur/nascholing/Vooraankondiging%20digitaal.pdf
http://www.nvag.nl/agenda/535/zorgberoepen-in-2030.html
http://haagschepraat.sgfb.nl/conference-seminar-agenda/


 
Als landelijke vereniging van artsen werkzaam in beleid, 
management en onderzoek heeft de NVAG een belangrijke 
bijdrage te leveren aan het in ere herstellen van het 
medisch leiderschap. Daarbij moeten we naar mijn mening 
zeker, maar niet alleen, naar de publieke gezondheidszorg 
kijken. Een groot deel van onze achterban werkt al daarin. 
Juist daarom is het belangrijk om een verbinding tot stand 
te brengen met andere zorgsectoren, met name de 
curatieve en care sector en beleidsinstanties in de zorg. 
Want ook daar is herstel en uitbouw van het medisch 
leiderschap nodig. Laten wij, NVAG leden, het gesprek 
aangaan met artsen die leidinggevende posities of 
voorbeeldfuncties hebben in de curatieve zorg, in 
opleidingsland, in de care, de IGZ, overheden en 
adviesorganen. Wij kunnen van hen leren, zij van ons, en 
we kunnen gezamenlijk nuttige coalities aangaan. De leden 
van de NVAG kunnen daarbij fungeren als adviseur, 
deskundige, wegwijzer, luisterend oor, of gewoon als leider. 
De Vereniging wil u daarbij met raad en daad 
ondersteunen! 
 
Speciale aandacht is in 2015 nodig voor de decentralisaties 
van zorgtaken naar de gemeente. In de ouderenzorg, 
jeugdzorg en preventie / gezondheidsbevordering kunnen, 
moeten, onze leden hun expertise in medisch leiderschap 
ten dienste stellen van de instanties die de decentralisatie 
moeten realiseren: gemeenten, GGD-en, jeugdzorg, 
zorgverzekeraars, wijkteams, artsen en andere 
professionals in de publieke en curatieve zorg. Wij artsen 
van de NVAG weten hoe we medische aspecten met beleid 
en organisatie moeten verbinden. Daar kan de 
decentralisatie veel profijt van hebben!  
Met deze boodschap wens ik u nogmaals een voorspoedig 
en inspirerend 2015. 
 
Lode Wigersma, voorzitter 

 

     11 juni 
Verdraaide organisaties, sectie 
Management NVAG 

 30 juni  
Wijkzorgteams, Den Haag 

Voor gespecialiseerde 
nascholing kijk ook naar de 
websites van de  
1.    NSPOH  
2.    Julius-academie  
3.    iBMG / CMdz t  
4.    Trans  
5.    VAGZ 
6.    Haagsche Praat 

    Organiseren van de publieke gezondheidszorg nu en in de 
toekomst  
Kunnen we van gezondheidszorgsystemen in andere landen leren voor de inrichting van de 
Publieke Gezondheid in Nederland? Organiseren van de publieke gezondheidszorg nu en in de 
toekomst. Dat wordt het onderwerp van de Nascholing op donderdag 22 januari vanaf 15 uur in de 
Paushuize in Utrecht. Thomas Plochg en Jaap Koot zijn de inleiders. Voor de uitnodiging klik hier. 
Aansluitend een hapje en een drankje met een Nieuwjaarsbuffet, waar alle leden welkom zijn. 

 
Platform Medisch Leiderschap 
Onze nieuwe voorzitter, Lode Wigersma, heeft medisch leiderschap in zijn nieuwjaarsboodschap in 
deze nieuwsbrief centraal gesteld. Hij verwijst onder meer naar het Platform Medisch Leiderschap, 
het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen en naar de net aangestelde leerstoel 
“Medisch Management en Leiderschap” in Rotterdam, die door gynaecoloog Carina Hilders (tevens 
medisch directeur Reinier de Graaf Gasthuis) wordt bekleed. Opeens veel aandacht voor dit 
onderwerp: ook Medisch Contact besteed er een zeer lezenswaardig artikel aan in het 
decembernummer (51/52 van 18 december). 
Nu even meer over het Platform Medisch Leiderschap. Het doel van het platform is om artsen meer 

bewust te laten worden van de betekenis van medisch leiderschap in hun dagelijks werk. 
Belangrijk is daarbij dat medisch leiderschap en management vaardigheden in de medische 
opleidingen worden ingebed. Als arts wil je goede zorg voor je patiënt leveren, voor de wijze waarop 

    

http://haagschepraat.sgfb.nl/conference-seminar-agenda/
http://www.nspoh.nl/scholing.php?action=list
http://portal.juliuscentrum.nl/
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http://www.vagz.nl/
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http://www.nvag.nl/afbeeldingen/2014/Uitnodiging%20gezondheidszorgsystemen.pdf


zorg in je eigen organisatie wordt georganiseerd, voor de publieke gezondheid etc. Veel 
praktiserende artsen ontberen (vaak nog) de kennis en vaardigheden inzake management en 
leiderschap die ze hiervoor dagelijks nodig hebben. Reguliere basis- en vervolgopleidingen voorzien 
hierin onvoldoende. De ambitie is om Medisch Leiderschap één van de pijlers van goede zorg te 
laten zijn. Daarvoor is nodig dat je naast je normale “skills” als arts oog hebt voor de zorg in het 
algemeen, hoe die georganiseerd is, waar  en wanneer en vooral hoe je je stem kan laten horen als 
er iets daar niet goed gaat.  
Een actueel voorbeeld: de huisartsen die met verzekeraar VGZ in de clinch liggen over de 
contractvoorwaarde die VGZ stelt (inzage in het patiëntendossier).  Daar zie je: er wordt een grens 
overschreden en ze laten zich horen. Kortom, oog hebben voor wat er om je heen gebeurt en 
daarop kunnen reageren is niet alleen nodig, maar zelfs noodzakelijk. 
Het Platform Medisch Leiderschap is in 2012 opgericht door jonge huisartsen, sociaal 
geneeskundigen en medisch specialisten en wordt vanuit de KNMG ondersteund. 
Wil je meer weten: ga naar www.platformmedischleiderschap.nl. Vanuit de KAMG is Frits Hendriks, 
bestuurslid van de NVAG afgevaardigd in het Platform. 

 
Letsels door vuurwerk  
Nieuwsuur wijdde op 2 januari een deel van de uitzending vanaf 8' aan oogletsels door vuurwerk. 
Geert de Faber laat zien wat hij in Rotterdam tegenkwam. Ook de plastisch chirurgen spreken hun 
zorgen uit. 

 
Chinareis van 14 tot 24 of 29 maart 
26 leden inclusief een paar partners gaan van 14 tot 24 maart naar China. 19 van hen nemen deel 
aan de vervolgreis en 5 gaan nog door voor een missionarisreis. Er zijn nog enkele plaatsen open. 
Door late boeking zal de vliegreis voor hen wat duurder zijn. Ga voor meer informatie naar de 
website Nieuwsbrief 4 (publicaties> studiereizen). 

 
Structuur van de KNMG verbeterd  
De Ledenvergadering van de KNMG heeft op 11 december een aantal besluiten genomen om de 
structuur van de KNMG te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.

 
Artsen binnen transities  
Tijdens het KAMG congres op 28 november is een brochure uitgereikt van de KAMG en de LAD 
over de "Rol artsen binnen transities". De nadruk wordt gelegd op de mogelijkheden van 
jeugdartsen, vertrouwensartsen, forensisch artsen, adviseurs bij ziektekostenverzekeraars en 
beleidsartsen om een rol te spelen van bij de decentralisatieprocessen die op 1 januari klaar 
moeten zijn. 

 
Rijke landen, pak Ebola aan!  
Ons lid Remco van der Pas en WEMOS directeur Anke Tijtsma schreven in Medisch Contact van 
27 november een artikel over de verantwoordelijkheid van de rijke landen voor het aanpakken van 
de oorzaken die tot de Ebola epidemie hebben geleid. Zij pleiten voor versterking van de WHO en 
het terugdringen van armoede in fragiele economieën. Remco scheef kortgeleden een boek over 
Mondiale Gezondheid. 

 
Nieuwe leden 
- Christine Deurman, Deventer, medisch adviseur bij zorgverzekeraar 
- Cynthia van Reek, Oostvoorne, beleidsmedewerker bij Ministerie (VWS, Defensie, Justitie) 

 

 
Log in op de website en zorg dat uw gegevens compleet zijn  
Het ledenbestand van de NVAG en de KNMG is aan onze website gekoppeld. Daarmee kunnen het 
secretariaat en de bestuursleden optimaal gebruik maken van de meest recente gegevens. Ook 
kunt u als lid een aantal zaken van de andere leden raadplegen (waaronder pasfoto, e-mailadres en 
interessegebieden). Via Contact in de menubalk komt u bij ‘Mijn NVAG’. Eerder ontving u de 
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inlogcodes. 
Voor het besloten deel van de website logt u als vanouds in. Een aantal leden heeft nog niet 
ingelogd. Om de eerste keer te kunnen inloggen moet u als naam het e-mailadres gebruiken 
waarmee u deze nieuwsbrief ontvangt en nvag123 als wachtwoord gebruiken.  
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