
 

Datum en locatie
Ziel en zakelijkheid in de zorg - Expertmeeting vindt plaats op donderdag 
29 november 2012 in het Hoofdgebouw PGGM in Zeist.

Kosten
De kosten voor deelname aan Ziel en zakelijkheid in de zorg bedragen € 145,-  
(incl. btw). De kosten zijn inclusief materialen, koffie/thee, diner en borrel.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.bsl.nl/zielenzakelijkheid.  
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Ongeveer twee weken  
voorafgaand aan deze bijeenkomst ontvangt u een routebeschrijving en  
verdere informatie. Registratie gebeurt op volgorde van binnenkomst. 
Deelnemers die niet meer geplaatst kunnen worden ontvangen bericht.

Verhinderd?
Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd.  
Bij annulering t/m 15 november 2012 wordt € 50,- administratiekosten  
in rekening gebracht. Na 15 november 2012 kunnen wij geen restitutie  
verlenen. Vervanging van deelnemers is altijd mogelijk.

Samenwerkingspartners

Meer informatie
Bohn Stafleu van Loghum
Cursussen & Congressen
030 - 638 36 38
congressen@bsl.nl
www.bsl.nl/cuco

Praktische informatieSprekers

Met (inter)nationale topsprekers

•  Dr. Liselotte Dyrbre, Associate Professor and Consultant in the Division of 
Primary Care Internal Medicine at Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, US

•  Dr. Robin Youngson, founder, Hearts in Healthcare and author of the book 
“Time to care. How to love your patients and your job”, New Zealand

•  Mr. Wander Blaauw, bestuursvoorzitter Medisch Centrum Leeuwarden

•  Prof. dr. Wilmar Schaufeli, Scientific Research Director, Universiteit Utrecht

Bestemd voor
Leden Raden van Bestuur en topmanagers instellingen gezondheidszorg

www.bsl.nl/zielenzakelijkheid
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Artsen Stichting Nederland

Compassion for Care is ontstaan vanuit een initiatief van medische studenten 
aan diverse universiteiten in Nederland. Inmiddels bestaat het team van 
Compassion for Care uit medische studenten en andere professionals. 
Compassion for Care zet zich in voor iedereen die werkt in de zorg. Zij zijn ervan 
overtuigd dat de terugkeer naar de menselijke maat weer balans kan brengen 
in de doorgeslagen efficiency en zal leiden tot grotere patiëntveiligheid, grotere 
patiënt- en medewerkerstevredenheid en kostenbesparingen. Compassion for 
Care is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.



Met Ziel & Zakelijkheid zetten we op een inspirerende, eigenzinnige en 
vooral praktische wijze de luiken van een nieuw tijdperk in de zorg verder 
open. Een tijdperk waar “de nieuwe zakelijkheid” centraal zal staan. Waar 
bevlogenheid en authenticiteit weer centraal in het zorgproces komen te 
staan en de oorspronkelijkheid van het zorgberoep als een magneet in de 
arbeidsmarkt zal fungeren.

Tijdens deze informele avondsessie ontvangt u praktische en hanteerbare 
inzichten in de laatste trends en ontwikkelingen op het terrein van bevlogenheid 
en compassie. Hoe kunt u bestaande programma’s en best practices van 
collega’s effectief inzetten op terreinen als zorgkwaliteit, patiënttevredenheid en 
verzuimreductie? In verschillende interactieve parallelsessies zult u kennismaken 
met mogelijkheden om het thema bevlogenheid en compassie resultaatgericht 
op de werkvloer te brengen.

We zullen u inspireren, (wetenschappelijk) motiveren en vooral praktische 
mogelijkheden bieden om verder met compassie aan de slag te gaan. Het is 
voor u de kans om naar bijzondere verhalen van collega’s te luisteren, deze 
te ontmoeten, te discussiëren en elkaar te inspireren om te komen tot een 
praktische vertaling van de compassie naar uw dagelijkse praktijk.

ParallelsessiesProgramma
Ziel en zakelijkheid 
in de zorg

Sessie 1  In gesprek met Liselotte Dybre en Robin Youngson

Sessie 2  Zorg, ziel en zaken - op zoek naar de balans tussen compassie en 
commercie 
Prof. dr. Johan Polder, gezondheidsecononoom RIVM en Universiteit 
van Tilburg

Sessie 3  Good Practice Mitralis Diagnostisch Centrum 
Dr. Rob Lamers, radioloog Atrium Medisch Centrum, 
gespecialiseerd in de radiologie van het borstweefsel, de longen 
en het zenuwstelsel. Waarnemend opleider, voormalig medisch 
manager afdeling Radiologie Atrium MedischCentrum, directeur 
Mitralis Diagnostisch Centrum

Sessie 4  Good Practice Gelderse Vallei – Innovatie met compassie en oog 
voor de patiënt  
Onder leiding van Marjolein Drent, longarts Ziekenhuis Gelderse 
Vallei Ede, bijzonder hoogleraar longziekten Universiteit Maastricht

16.00 uur Ontvangst 

16.30 uur  Opening door de dagvoorzitter 
Joop Hendriks, voorzitter RvB Stichting Bronovo, lid DB Coöperatie 
van samenwerkende ziekenhuizen West-Gelderland

16.40 uur  Welkomstwoord door de gastheer  
Bart Blanken, lid Executive Committee, Chief Marketing Officer 
PGGM, Zeist

16.50 uur  Beginnen bij jezelf 
Salmaan Sana, teamlid Compassion for Care

17.10 uur  Ervaringsverhaal directeur & patiënt 
Mr. Wander Blaauw, bestuursvoorzitter Medisch Centrum 
Leeuwarden

17.30 uur  Bevlogen in de zorg: Of hoe hard zacht kan zijn 
Prof. dr. Wilmar Schaufeli, Scientific Research Director, Universiteit 
Utrecht 

18.00 uur  Visie op zorgzame zorg 
Drs. Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ Zorgverzekeraar en 
vice-voorzitter Zorgverzekeraars Nederland 

18.15 uur  Buffet met muzikale omlijsting door Vocalicious

19.00 uur  Internationale ervaringen  
Distress in Doctors: Causes, consequences, and possible solutions 
Dr. Liselotte Dyrbre, Associate Professor and Consultant in 
the Division of Primary Care Internal Medicine at Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota, US 
Dr. Robin Youngson, founder, Hearts in Healthcare and author 
of the book “Time to care. How to love your patients and your job”, 
New Zealand

19.45 uur Parallelsessieronde 1 (keuze uit 4 sessies)

20.15 uur Wisseltijd parallelsessies

20.20 uur Parallelsessieronde 2 (keuze uit 4 sessies)

20.50 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

21.00 uur Einde programma & borrel

Vocalicious

Meer inhoudelijke informatie via www.bsl.nl/zielenzakelijkheid

“Te vaak is de patiënt een productiemiddel geworden in plaats van het doel van het 
primaire proces. De patiënt heeft een vakbekwame professional nodig, die goed kan 
luisteren, die samenwerkt, zich toetsbaar opstelt, leert van wat er fout gaat en 

verantwoording aflegt. Een professional die de patiënt ook ziet als medemens 
en daarom als partner in het behandelteam.”

Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur IGZ, bestuurslid Vita Valley

 “Het is de vraag of training in communicatievaardigheden tijdens de opleiding tot 
basisarts zinvol is. Uit onderzoek blijkt dat deze vaardigheden vaak aan het eind van de 
coschappen al weer verleerd zijn. Beter is het waarschijnlijk om de staf te trainen om 
een beter rolmodel te kunnen zijn op het gebied van communicatie en compassie. 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Studenten moeten stafleden daarop 
aanspreken.”

Prof. A. Nieuwenhuijzen Kruseman, Voorzitter KNMG
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(Inter)nationale topsprekers 

Met dagvoorzitter Joop Hendriks, voorzitter RvB Stichting Bronovo, 
lid DB coöperatie van samenwerkende ziekenhuizen West-Gelderland


