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** 16 juni 2022, Tobacco Theater, Amsterdam ** 
________________________________________________________ 

 

13.30  Inloop  

 

14.00  Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Kiki Lombarts / Amsterdam UMC 

14.15  WaanZinnige ervaringen in de zorg met Mariëlle den Engelsman  
Verhalen van Mariël, auteur van het boek “Het gaat wel weer over” waarin zij haar 
ervaringen als patiënt kleurrijk beschrijft.  

WaanZinnige zorg met muziek aan het bed door Mimic Muzikanten   
Een artistieke performance door Mimic. Het team van Mimic speelt en improviseert 
muziek op afdelingen van ziekenhuizen met als doel betekenisvolle interacties aan te 
gaan met patiënten die de kwaliteit van zorg en leven verhogen. 

15:15  Het WaanZinnige interview  
Maarten Debets en Iris Jansen (Amsterdam UMC, UvA) deden jarenlang onderzoek 
naar vakmanschap, vitaliteit en compassie in de patiëntenzorg en de opleiding van 
specialisten. Wat ontdekten zij over zin, waanzin en waanzinnigheid? In 2022 
verdedigen ze beide hun proefschrift. Dr Karen Kruijthof, bestuurder van het 
Amsterdam UMC, bevraagt hen over hun bevindingen.  

 

15:45  Pauze  
 

16:00  Trends in de medische wereld, voordracht door Mark Schipper  
Mark Schipper is trendwatcher, futuroloog en oprichter van Freshmark. Bij Freshmark 
weten ze dat ‘later allang is begonnen’. Freshmark helpt bedrijven om ‘de boot niet te 
missen’ door samen te bekijken hoe trends omgezet kunnen worden in succesvolle 
innovaties. Mark zet de trends in de zorg voor ons uiteen.  

 

16.30  Zoek je workshop ruimte op!  

 

 



16:45  Waanzinnige Workshops: 
 
Een Waanzinnige opleiding  (o.l.v Iris Jansen) 
Patiënten, opleiders en verpleegkundigen zijn invloedrijke leermeesters van de aios. Het onderzoek van Iris 
Jansen leert dat de interacties met deze leermeesters onvergelijkbaar zijn. Hoe dragen ze (niet) bij aan de 
ontwikkeling van waanzinnige dokters? Iris Jansen verkent met u de unieke kenmerken van deze verschillende 
professionele relaties, en de betekenis ervan voor de kwaliteit van opleiden en zorg. 

 
Vitale artsen dankzij of ondanks WaanZinnige organisaties  (o.l.v. Maarten Debets) 
Is burn-out een welvaartsverschijnsel? Wordt van dokters meer verwacht dan van andere professionals? Doen 
ziekenhuizen genoeg om hun eigen mensen vitaal te houden? Maarten Debets neemt u mee in een evidence-
based gesprek over de ‘vitale’ arts en deelt manieren om vitaliteit bespreekbaar te maken in uw eigen 
organisatie.  

 
De Waanzinnige dokter  (o.l.v. Rosa Bogerd & Marielle den Engelsman) 
Wat bedoelt de Dalai Lama als hij zegt: “The only time it is good to be selfish is when being compassionate”?  In 
deze verdiepende workshop staat de vraag centraal of compassie nu behoort tot het domein van de 
geneeskunde of de geneeskunst, en wat dat betekent voor (de professionaliteit van) de waanzinnige dokter. 
Rosa Bogerd en Marielle den Engelsman leiden het gesprek vanuit wetenschap en patiëntenervaring.    

 
Ontdek welke trends bijdragen aan een Waanzinnig zorg  (o.l.v Mark Schipper & Benny van Lier) 
De medische wereld is altijd in beweging. Welke ontwikkelingen en trends moeten we omarmen om de 
medische wereld te helpen verbeteren? En voor welke moeten we op onze hoede zijn? In deze workshop 
onderzoeken we samen de grens tussen waanzin en waanzinnig. De verdiepende workshop bouwt voort op de 
lezing van Mark Schipper.   
 

WeerZin in Zorg (o.l.v. een jonge dokter en een coach; namen binnenkort bekend) 
Zin in Zorg is een beweging van ruim 700 jonge artsen die gaat en staat voor mentaal fitte dokters, meer tijd 
voor de patiënt en meer werkplezier. Succesvolle acties die door jonge dokters zelf zijn bedacht en uitgevoerd 
hebben al tot verbeteringen geleid voor dokters en zorginstellingen. Meer weten of aansluiten bij de beweging? 
Kom naar de workshop en leer hoe anderen het aanpakten en wat je zelf kunt doen.  
 

17: 45   Een WaanZinnig ‘Walking dinner’  (bereid door restaurant Daalder) 

 

19:00   ‘Waanzin & Waanzinnig’: Educating for agility. Closing lecture by  
Prof. dr. Yvonne Steinert 
Yvonne Steinert is a clinical psychologist and Professor of Family Medicine and Health 
Sciences Education. She is a world-renowned expert in the field of medical education 
with a research focus on faculty development. ‘We are never done learning’ and 
Yvonne Steinert will talk about what it takes to become an agile health care 
professional.  
 

19:45   Gezamenlijke terugblik & afronding van de dag  

 

20:00   Einde 


