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VOORWOORD
2016: Professional Performance groeit
Dank voor het openen van het jaarverslag 2016 van de AMC onderzoeksgroep Professional
Performance. Terugkijkend op een mooi jaar kwamen wij tot de conclusie dat Professional
Performance (PP) zich in 2016 het best laat kenmerken door de term groei. Groei in
meerdere opzichten: kwantitatief en kwalitatief, in onderzoek en praktijk, in zichtbaarheid
en impact. In dit voorwoord een korte impressie van enkele hoogtepunten. In de navolgende
hoofdstukken meer tekst en uitleg. En voor alle details kunt u ons altijd vinden op website.
professionalperformanceonline.nl of persoonlijk komen opzoeken in het AMC.
We kijken met een heel goed gevoel terug op twee conferenties die we organiseerden.
In februari en in november stonden we stil bij (ruim) 5 jaar professional performanceonderzoek en -praktijk. We sloten daarmee een groot gezamenlijk project af van de PPonderzoeksgroep, de Universiteit Maastricht en het ministerie van VWS. Gezien de
geboekte resultaten voor de wetenschap en de klinische (opleidings)praktijk mogen we
dit een succesvol project noemen. We zijn er bovenal trots op dat er inmiddels heel wat
PP-ambassadeurs zijn opgestaan: dokters, onderzoekers en andere professionals die zich
aangesproken voelen door het PP-gedachtegoed en (delen ervan) naar hun eigen praktijk
meenemen. Als u zichzelf ambassadeur voelt: dank en welkom! Overigens kunt u alle
resultaten van het afgeronde project nalezen op onze website; u maakt dan tegelijkertijd
kennis met de 12 P’s van Professional Performance. Uiteraard zijn we nog lang niet klaar! We
blijven ambitieus in het doen van onderzoek dat ten goede komt aan de patiëntenzorg en
medische vervolgopleidingen.

en de vitaliteit van artsen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekte
ons hiertoe een subsidie.
In de praktijk zagen we het afgelopen jaar de meeste groei in het gebruik van het
evaluatiesysteem IFMS/INCEPT. Dankzij de wervende kracht van onze samenwerkingspartners
van Q3 maakten vele (nieuwe) ziekenhuizen kennis met deze methode van 360o feedback
verzamelen over het individueel functioneren van de medisch specialist. De andere
evaluatie-instrumenten die in het Professional Performance Online (PPO) zijn opgenomen,
zoals de SETQ, D-RECT en de TeamQ, bleven ook in 2016 onverminderd populair. U leest er in
hoofdstuk ‘Professional Performance in de praktijk’ meer over.
Onze belofte is dat alle PPO evaluatie-instrumenten resultaat en/of onderwerp van onderzoek
zijn. Met uw deelname aan de PPO-evaluaties draagt u bij aan de continue validering en
kwaliteitstoetsing van de meetinstrumenten. In 2016 onderzochten we de kwaliteiten van
zowel het INCEPT-instrument, alsook van het nieuwste instrument de SETQ Smart (zie
publicaties). De SETQ Smart is de gemoderniseerde versie van de SETQ en het eerste
Europees gevalideerde instrument voor de evaluatie van supervisoren. Het is ontwikkeld
door en voor anesthesiologen (in opleiding).

Op verschillende manieren was de onderzoeksgroep in 2016 internationaal zichtbaar. We
waren onder meer zeer actief op internationale conferenties (zie bijlage), we organiseerden
in het AMC een pp-opleidingsprogramma voor een groep Zweedse anesthesiologen, en Prof.
In 2016 promoveerde onze collega dr. R. Scheepers (promotieteam Prof. K Lombarts, Prof. MJ K Lombarts sprak op uitnodiging van minister Schippers in het kader van de EU Presidency
Heineman, Prof. O Arah). In haar proefschrift bestudeerde zij de performance van medisch op de conferentie ‘Professional Qualifications safe in motions’.
specialisten vanuit (arbeids- en organisatie-) psychologisch perspectief. We zijn verheugd
dat ze na haar promotie in het AMC kon blijven. Samen met onze nieuwe collega M. Debets Zoals gezegd kenmerkte het voorbije jaar zich door groei. Groei maakt het mogelijk om
zet zij de lijn van haar onderzoek voort in de bestudering en bevordering van het welzijn
ambities te realiseren, om nieuwe projecten te starten, om nieuwe kennis te creëren, om nieuwe
z.o.z.
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mensen te ontmoeten en misschien ook om grotere groepen geïnteresseerden te kunnen
bereiken en/of te bedienen. Bij groei denken we ook aan persoonlijke groei: met alle
waardering voor ieders unieke kwaliteiten ook ruimte nemen voor het zelf blijven(d) leren
van nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag.
Voor Professional Performance was 2016 een mooi jaar. Indien we met u samenwerkten,
dank voor uw bijdrage aan onze groei. Hopelijk konden wij iets betekenen voor u en uw
professional performance. We blijven er graag met u over in gesprek.
De onderzoeksgroep Professional Performance

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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PROFESSIONAL PERFORMANCE in de praktijk
De Professional Performance onderzoeksgroep richt zich op het ondersteunen van medisch
specialisten in het leveren van een kwalitatief goede opleiding aan AIOS en het leveren van
goede zorg aan patiënten. De PP-meet-en-verbetertools zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen
in het eigen functioneren zowel als opleider en zorgverlener. Alle PP-evaluatietools zijn in
nauwe samenwerking met medisch specialisten en AIOS ontwikkeld.

Steeds meer specialisten en ziekenhuizen vinden ook hun weg naar de PPO-evaluatiesystemen
gericht op de kwaliteit van de zorgverlening. Met name het gebruik van de INCEPT (of
Individueel Functioneren Medisch Specialist of IFMS) is in 2016 flink toegenomen. In totaal
maakten 786 specialisten gebruik van dit systeem. De recenter (2014) toegevoegde systemen
de Quick Scan (gericht op de onderlinge samenwerking binnen de vakgroep/maatschap, u
mogelijk bekend vanuit de kwaliteitsvisitatie) en Groepsmonitor© (omgevingsfeedback voor
De tools gericht op de kwaliteit van opleiders en de opleiding zijn u wellicht inmiddels maatschappen/ vakgroepen) werden door respectievelijk drie en zes ziekenhuizen gebruikt.
vertrouwd. De SETQ, D-RECT en de TeamQ maken al verscheidene jaren succesvol deel uit
van het PP-programma en zijn ook weer veelvuldig gebruikt in 2016. Ook in 2016 zijn er weer SETQ Smart is de internationale versie van de SETQ. De Smart is dit jaar gevalideerd met
nieuwe opleidingen gestart met het gebruik van één of meerdere PPO-systemen. Zo kozen een pilotstudy voor de opleiding anesthesiologie. De Smart is beschikbaar in het Deens,
in totaal 164 opleidingen voor de SETQ, 249 opleidingen voor de D-RECT en 87 opleidingen Duits, Engels en Nederlands. In 2016 waren enkele klinieken al toe aan een herhaalde Smart
voor de TeamQ.
evaluatie en hebben nieuwe klinieken zich aangemeld voor de SETQ Smart.
Deelname PPO-evaluaties in 2014, 2015 en 2016

Deelname PPO-evaluaties in 2014, 2015 en 2016

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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PROFESSIONAL PERFORMANCE-ONDERZOEK
In dit hoofdstuk leest u over het onderzoek dat in 2016 werd gepubliceerd en studies
die werden afgerond en ingediend (submitted) zijn voor publicatie. Kort samengevat richt
het Professional Performance-onderzoek zich op het meten, verklaren en waar mogelijk
verbeteren van het functioneren van medisch specialisten in hun diverse professionele
rollen. Deze driedeling vindt u terug in dit hoofdstuk, voorafgegaan door een aantal
publicaties die deze thema’s combineren dan wel overstijgen.
Professional Performance van artsen

Daarnaast verschenen twee boeken van de hand van Kiki Lombarts. Het boek ‘Professional
Performance van artsen; Tussen tijd en technologie’, waarvan de eerste druk verscheen
in 2014, verscheen in 2016 als tweede herziene druk. In de herziene druk blijven de drie
pijlers van Professional Performance centraal staan: (1) Continu streven naar excellentie
(2) Handelen vanuit medemenselijkheid (3) Rekenschap geven van het eigen functioneren.
Een aantal argumenten is in de herziene versie echter nader uitgewerkt, en ervaringen van
lezers van het eerste roze boekje met het vertalen van het gedachtegoed naar de klinische
professionele opleidingspraktijk staan beschreven.

Bijzonder trots zijn we op het verschijnen van het proefschrift van Renée Scheepers, dat zij
op 26 februari in de Agnietenkapel te Amsterdam succesvol verdedigde.

>>

	
  

Renée A. Scheepers. Physicians’ professional 		
performance: an occupational health psychology 		
perspective. Dissertatie UvA. 2016.
Het proefschrift is te downloaden via de
Professional Performance website.

>>

Kiki Lombarts. Professional Performance van 		
artsen. Tussen tijd en technologie. Mei 2016,
tweede druk, 2010UItgeverij, Rotterdam.
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Het functioneren van artsen betreft ook het gebied waarin van disfunctioneren kan worden
gesproken. In het preadvies van de Vereniging voor Gezondheidsrecht bespreken Kiki
Lombarts en advocate mr. A.C. De Die dit thema. Zij doen onder meer aanbevelingen voor de
preventie van disfunctioneren. Samengevat adviseren zij artsen en andere zorgprofessionals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PhD report
In 2016 heeft Slootweg haar proefschrift over samenwerking van klinische opleiderteams
gepubliceerd in de vorm van een PhD report. In haar PhD report zet Slootweg uiteen dat
er in opleidersteams meer aandacht is voor opleiden vanuit individueel perspectief dan
vanuit het collectieve perspectief. Formele opleiders richten hierbij meer de aandacht
Voorzie in een programma gericht op het bevorderen van welzijn van professionals op opleidingsactiviteiten dan op het creëren van een gezamenlijke ambitie en onderlinge
Maak harde afspraken over ‘soft signals’
betrokkenheid in het opleidingsteam. Met het instrument TeamQ kunnen verbeterprioriteiten
Benader elk functioneringsprobleem als een collectief probleem
ten aanzien van de samenwerking in opleidingsteams op valide en betrouwbare wijze in
Creëer een adempauze door ‘hersteldagen’ te creëren
kaart worden gebracht.
Stel doelen en leg verantwoording af over preventiebeleid
Voer een spreekplicht suboptimaal functioneren in
>>
Slootweg IA. Teamwork of clinical teachers in postgraduate medical training. 		
Perspect Med Educ. 2016; 5(4): 253–256.

>>

	
  

MJMH Lombarts, AC de Die AC, H v Eyck v Heslinga,
A. Hammerstein. Functioneren en disfunctioneren.
Pre-advies VGR 2016. Vereniging voor Gezondheidsrecht.
Maart 2016, SDU, Den Haag.

Meten van Professional Performance
De onderzoeksgroep heeft zich het afgelopen jaar gericht op het valideren van meerdere
meetinstrumenten. Smirnova et al. richtten zich op een veelgebruikt instrument om
patiëntervaringen in kaart te brengen; de Consumer Quality (CQ) Index. De validatiestudie
laat zien dat de CQ Index op valide en betrouwbare wijze patiëntenervaringen met zorg
weergeeft. Met minder dan 50 patiëntevaluaties per afdeling kunnen de patiëntenervaringen
aanknopingspunten bieden om de zorg op de afdeling te verbeteren. Van der Meulen et
al. toonden de kwaliteiten aan van het multisource feedback instrument IFMS/INCEPT. Met
behulp van een en dezelfde vragenlijst kunnen collega-specialisten, medewerkers en A(N)
IOS valide en betrouwbaar feedback geven aan individuele medisch specialisten. Verder is
in 2016 duidelijk geworden dat performance van opleiders nu ook op valide en betrouwbare
wijze gemeten kan worden op Europees niveau. De domeinen voor opleiderkwaliteiten van
deze Europese versie van SETQ – die de naam SETQ Smart heeft gekregen — betreffen:
leerklimaat, professionele houding naar AIOS, toetsing van AIOS, feedback, de AIOS centraal
stellen en professionaliteit in praktijkvoering. In deze Europese studie is gebleken dat de SETQ
Smart toepasbaar is voor de anesthesiologische vervolgopleiding in zes Europese landen.

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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>>
>>

>>
>>

>>
>>

Boerebach BC, Lombarts KM, Arah OA. Confirmatory Factor Analysis of the System
for Evaluation of Teaching Qualities (SETQ) in Graduate Medical Training. Eval
Health Prof. 2016;39:21-32.
Boerebach BC, Arah OA, Heineman MJ, Lombarts KM. Embracing the Complexity
of Valid Assessments of Clinicians’ Performance: A Call for In-Depth Examination
of Methodological and Statistical Contexts That Affect the Measurement of
Change. Acad Med. 2016;91:215-20.
Lombarts KM, Ferguson A, Hollmann MW, Malling B, SMART Collaborators, Arah OA.
Redesign of the System for Evaluation of Teaching Qualities in Anesthesiology
Residency Training (SETQ Smart). Anesthesiology. 2016;125:1056-1065.
van der Meulen MW, Boerebach BCM, Smirnova A, Heeneman S, Oude Egbrink
MGA, Van der Vleuten CP, Arah OA, Lombarts MJMH. Validation of the INCEPT: a
Multisource Feedback Tool for capturing different perspectives on physicians’
professional performance. The Journal of Continuing Education in the Health 		
Professions [in press].
Silkens ME, Smirnova A, Stalmeijer RE, Arah OA, Scherpbier AJ, Van Der Vleuten
CP, Lombarts KM. Revisiting the D-RECT tool: Validation of an instrument
measuring residents’ learning climate perceptions. Med Teach. 2016;38:476-81.
Smirnova A, Lombarts MJMH, Arah OA, Van Der Vleuten CPM. Closing the patient
experience chasm: a 2-level validation of the Consumer Quality Index (CQI)
Inpatient Hospital Care. [Submitted]

hebben op de bevlogenheid en tevredenheid van AIOS. Voor opleiders betekent meer
bevlogenheid dat zij ook proactiever zijn in het optimaliseren van omstandigheden in hun
werk als zorgverlener en opleider. Specifiek geven zij dit vorm door meer gebruik te maken
van energiebronnen in het werk, sociale steun van collega’s en het zoeken van uitdagingen.
Deze strategie wordt in de literatuur benoemd als ‘job crafting’ en kan bevlogenheid
bevorderen. Uit eerder onderzoek weten we dat bevlogenheid gunstig kan zijn voor de
kwaliteit van zorg en supervisie van artsen.
>>
>>
>>
>>
>>

Verklaren van Professional Performance
>>
Het opleidingsklimaat blijkt een cruciale factor in het verklaren van goede professional
performance en de kwaliteit van zorg. Meerdere onderzoeken bevestigden dit in 2016. Tegen
de verwachtingen in lijkt het onderzoek te suggereren dat een positief leerklimaat soms
in relatie staat tot ongunstige patiëntuitkomsten. Anderzijds bleek dat op afdelingen met >>
een door de AIOS positiever ervaren leerklimaat, de patiënten tevredener waren over de
communicatie van artsen. Een positief leerklimaat blijkt daarnaast een gunstig effect te

Van den Berg JW, Verberg CPM, Scherpbier AJJA, Jaarsma ADCS, Arah OA &
Lombarts MJMH Faculty’s work engagement in patient care: impact on job 		
crafting of the teacher role [Submitted].
Van den Berg JW, Verberg CPM, Scherpbier AJJA, Jaarsma ADC & Lombarts MJMH.
Is being a medical educator a lonely business? The essence of social support.
[Accepted for publication in Medical Education].
Lases SS, Lombarts MJ, Slootweg IA, Arah OA, Pierik EG, Heineman E. Evaluating
Mind Fitness Training and Its Potential Effects on Surgical Residents’ Well-Being:
A Mixed Methods Pilot Study. World J Surg. 2016;40:29-37.
Lases SS, Slootweg IA, Pierik EGJM, Heineman E, Lombarts MJMH. Exploring
how residents’ experiences of well-being are related to their professional life.
[Submitted]
Lases SS, Arah OA, Busch ORC, Heineman MJ, Lombarts MJMH. Learning climate
positively influences residents’ work-related well-being. [Submitted]
Rotar AM, Botje D, Klazinga NS, Lombarts KM, Groene O, Sunol R, Plochg T. The
involvement of medical doctors in hospital governance and implications for
quality management: a quick scan in 19 and an in depth study in 7 OECD countries.
BMC Health Serv Res. 2016;16(Suppl 2):160.
Scheepers RA, Arah OA, Heineman MJ, Lombarts KM. How personality traits
affect clinician-supervisors’ work engagement and subsequently their teaching
performance in residency training. Med Teach. 2016; 38:1105-11.

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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>>
>>
>>
>>
>>

>>

Scheepers RA, Lases SS, Arah OA, Heineman MJ, Lombarts KM. Job Resources,
Physician Work Engagement and Patient Care Experience in an Academic Medical
Setting. [Accepted for publication in Academic Medicine]
Silkens MEWM, Arah OA, Scherpbier AJJA, Heineman MJ, Lombarts MJMH. Towards
a Healthy Learning Climate in Postgraduate Medical Education: The Role of
Hospital-Wide Monitoring Committees. [Submitted]
Slootweg I, Busch O, Lombarts K. Zorgprofessionals opleiden voor veilige 		
bespreekcultuur. Kwaliteit in Zorg. 2016;3:11-13.
Slootweg IA, Scherpbier A, van der Leeuw R, Heineman MJ, van der Vleuten C,
Lombarts KM. Team communication amongst clinical teachers in a formal meeting
of post graduate medical training. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2016;21:207-19.
Smirnova A, Ravelli ACJ, Stalmeijer RE, Arah OA, Heineman MJ, Van Der Vleuten
CPM, Van Der Post JAM, Lombarts MJMH. Adverse obstetrical outcomes and 		
the learning climate of 16 non-tertiary obstetrics and gynecology departments in
the Netherlands. [Submitted]
Smirnova A, Arah OA, Lombarts MJMH, Van Der Vleuten CPM. Influence of
residency learning climate on inpatient care experience. [Submitted]

Verbeteren van Professional Performance
In een onderzoek van Van Engelen uit 2016, blijkt dat het merendeel van de opleiders
(86%) investeert in het bespreken van SETQ-feedback, met als doel het leren van elkaar
en het komen tot verbetering. Ruim de helft van de groepsbesprekingen leidt tot concrete
afspraken over verbeterplannen. Daarnaast blijken AIOS ook verbetering te zien in het
leerklimaat van de afgelopen jaren. Deze bevinding is gebaseerd op onderzoek waarbij 223
opleidingsprogramma’s betrokken zijn. Volgend jaar kunnen we onderzoek presenteren over
de wijze waarop Centrale Opleiding Commissies vormgeven aan het borgen en bevorderen
van het leerklimaat.
>>
>>
>>
>>
>>

Van der Leeuw RM, Boerebach BC, Lombarts KM, Heineman MJ, Arah OA. Clinical
teaching performance improvement of faculty in residency training: A prospective
cohort study. Med Teach. 2016;38(5):464-70.
Van der Leeuw RM, Schipper MP, Heineman MJ, Lombarts KM. Residents’ narrative
feedback on teaching performance of clinical teachers: analysis of the content
and phrasing of suggestions for improvement. Postgrad Med J. 2016;92:145-51.
Van Engelen TS, van der Leeuw RM, Lombarts MJ. Supervisoren onder het 		
vergrootglas. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D419.
Silkens ME, Arah OA, Scherpbier AJ, Heineman MJ, Lombarts KM. Focus on Quality:
Investigating Residents’ Learning Climate Perceptions. PLoS One. 2016;11(1):e0147108.
Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn. Zienderogen
Beter. Veiligheid in perspectief. Nov 2016, NVTZ, Utrecht.
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PROFESSIONAL PERFORMANCE in de pers
In 2016 werden de activiteiten van de onderzoeksgroep Professional Performance door velen
opgemerkt; dit werd zichtbaar in de aandacht die we kregen van de pers. De meeste
aandacht was er voor het gedachtegoed van Kiki Lombarts zoals beschreven in haar eerder
verschenen ‘roze boekje’ ‘Professional Performance van artsen: tussen tijd en technologie’.
Medisch Contact bracht Kiki Lombarts letterlijk in beeld:

>>

Henk Maassen interviewde haar voor het zogenaamde
‘zomerportret’ (aug, nr. 33/34) dat werd gepubliceerd
onder de veelbelovende titel ‘Topdokters kun je maken’.

In de Groene Amsterdammer (november) stelde journalist Jef Poortmans de bureaucratische
lasten in de zorg aan de kaak in zijn bijdrage ‘Drie maal daags een pijnschaal’. Voor dit
gedegen stuk sprak hij met vele experts, waaronder met Kiki Lombarts. Overigens schreef
Poortmans ook een (prettig) pittige recensie van het ‘roze boekje’ (zie website).
Er werd veelvuldig geschreven over het Professional Performance onderzoek. Yvo Smulders
(NTvG) becommentarieerde in een redactioneel de bevindingen uit het artikel van
Van Engelen, van der Leeuw en Lombarts, waaruit blijkt dat maar liefst in 86% van de
opleidingsgroepen SETQ-feedback daadwerkelijk wordt besproken. Het NTvG besteedde ook
aandacht aan het artikel van Scheepers en collega’s waarin zij aantoonden dat niet bevlogen
dokters, maar bevlogen opleiders worden gezien als betere supervisoren door AIOS. In het
tijdschrift Zorg & Recht in de praktijk besprak Willemien Kasteleins het Vereniging voor
Gezondheisdrecht preadvies ‘Disfunctioneren’ van de hand van De Die en Lombarts.

	
  

Ook andere tijdschriften lieten Lombarts aan het woord; interviews met haar verschenen
onder meer in het ZonMw signalement Zingeving in Zorg (maart), Arts in Spe (augustus) en
Waardenwerk (december). De 3 pijlers van professional performance werden vanuit diverse
perspectieven besproken.

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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Even voorstellen
>> Onderzoeksgroep Professional Performance
	
  

	
  

Kiki Lombarts
Kiki Lombarts is hoogleraar Professional Performance aan de
Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam
(AMC-UvA), stond aan de basis van de ontwikkeling van het
Professional Performance-programma en leidt als principal
investigator de onderzoeksgroep Professional Performance. Zij
is de begeleider van de Professional Performance-promovendi en
heeft een uitgebreid (inter)nationaal netwerk op het gebied van
de praktijk van en het onderzoek naar professional performance.
Zij is veelgevraagd spreker op congressen. Zij was tot eind 2016
lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVTZ (sinds
2011), en toezichthouder bij Pink Ribbon (sinds 2013). Ze is thans
lid van de Raad van Toezicht van het Amphia Ziekenhuis te Breda
(sinds 2015), lid van de ZonMw programmacommissie van het
Kennisprogramma Gender en Gezondheid en voorzitter van de AMC
Opleidingscommissie Graduate School.

	
  

Renée Scheepers
Renée is sinds 2012 actief lid van de onderzoeksgroep Professional
Performance. Zij is opgeleid tot klinisch en gezondheidspsycholoog
en tot interdisciplinair sociale wetenschapper. Ze heeft in 2016
haar promotieonderzoek naar welzijn en functioneren van artsen
afgerond. Sindsdien zet zij haar onderzoek voort naar het bevorderen
van welzijn van artsen, waarvoor een subsidie is toegekend door
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

	
  

Lenny Lases
Lenny versterkt sinds 2012 de onderzoeksgroep Professional
Performance naast haar opleiding tot chirurg in de Isala kliniek te
Zwolle. In de Isala is zij tevens voorzitter van de arts-assistenten
vereniging. Haar onderzoek gaat over de mentale fitheid en het
welzijn van arts-assistenten. Zij brengt met haar praktijkervaringen
vaak nieuwe invalshoeken mee die voor haar collega-onderzoekers
van grote waarde zijn.

Irene Slootweg
Irene is in 2015 gepromoveerd op ‘Teamwork of Clinical Teachers in
Postgraduate Medical Training’ en is sindsdien parttime onderzoeker
bij de Professional Performance-onderzoeksgroep. Haar onderzoek
richt zich op Speaking Up gedrag in de supervisie relatie. Tevens is
ze binnen het AMC werkzaam als senior adviseur en betrokken bij
de implementatie van kwaliteitsbeleid medische vervolgopleiding
en het Teach-the-Teacher-programma. Zij is voorzitter van de
NVMO commissie Lustrum 45 jaar met als thema Academic Freedom.
	
  

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl

Milou Silkens
Milou is opgeleid als gezondheidswetenschapper in Maastricht en
is sinds 2013 een van de Professional Performance-onderzoekers.
Zij is geïnteresseerd in het opleidingsklimaat in de medische
vervolgopleidingen. Zij onderzoekt onder andere hoe we het
opleidingsklimaat kunnen meten en verbeteren, en bestudeert de
relatie met patiëntveiligheid.
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Alina Smirnova
Sinds 2013 verstrekt Alina de onderzoeksgroep Professional
Performance. Haar formele aanstelling is bij de Universiteit
Maastricht. Zij is opgeleid tot arts in Toronto, Canada. Haar
onderzoek is gericht op de relatie tussen de kwaliteit van de
medische vervolgopleidingen en de kwaliteit van patiëntenzorg
met het opleidingsklimaat als aandachtsgebied.

Myra van den Goor
Myra is parttime verbonden aan de Professional Performanceonderzoeksgroep. Haar onderzoek is gericht op het functioneren
van medisch specialisten in hun rol van zorgverlener. Na een
10-jarige carrière als huisarts, is ze thans partner van adviesbureau
Q3 van waaruit ze zich inzet voor de professionele ontwikkeling van
medisch specialisten (IFMS en GFMS).

	
  

	
  

Joost van den Berg
Joost is in het AMC opgeleid tot arts. Sinds 2012 onderzoekt
hij de bevlogenheid van docenten en klinisch opleiders in hun
onderwijsrol. Joost was daarnaast ook actief als docent in de
‘Coach de co’-cursus van het AMC. Sinds september 2016 werkt hij
als ANIOS Interne Geneeskunde in het MC Slotervaart.
	
  

Mirja van der Meulen
Mirja is opgeleid tot onderwijskundige. Sinds juni 2015 is zij
werkzaam bij de Professional Performance-onderzoeksgroep;
haar formele aanstelling is bij de Universiteit Maastricht. Haar
onderzoek is gericht op het programmatisch evalueren van het
functioneren van medisch specialisten in hun rol als arts, opleider
en onderzoeker.

Guusje Bressers
Guusje is opgeleid tot diëtist, medisch antropoloog en socioloog.
Sinds juli 2015 is ze werkzaam bij de Professional Performanceonderzoeksgroep; haar formele aanstelling is bij de Universiteit
Maastricht. Haar onderzoek is gericht op culturele processen
binnen de medische vervolgopleidingen, in het bijzonder gericht
op patiëntveiligheid.

Elisa Bindels
Elisa studeerde kunstgeschiedenis en klinische neuropsychologie.
Sinds september 2015 werkt ze bij de Professional Performanceonderzoeksgroep. Haar formele aanstelling is bij de Universiteit
Maastricht. Haar onderzoek is gericht op de impact van feedback
op het toekomstig functioneren van artsen.
	
  

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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Maarten Debets
Maarten is in september 2016 gestart als junior onderzoeker bij
de Professional Performance-onderzoeksgroep. Hij werkt aan het
project ‘Professionaliteit in vitaliteit voor artsen’, dat tot doel
heeft een vitaliteitsmodule en een interventie ter bevordering van
het welzijn van artsen te ontwikkelen.
	
  

>> Professional Performance Alumni
Renée van der Leeuw
Na de succesvolle verdediging van haar proefschrift ‘From Feedback
to Action’ in september 2013, is Renée in 2014 gestart met haar
opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Ze is nog steeds
actief als onderzoeker op het terrein van professional performance.

Benjamin Boerebach
In december 2014 verdedigde Benjamin zijn proefschrift ‘Evaluating
Clinicians’ Teaching Performance’. Hij is nu werkzaam als
beleidsmedewerker bestuurlijke informatie aan de Faculteit der
Natuurkunde, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van
Amsterdam. Per 1 januari 2017 komt Benjamin terug naar het AMC.

	
  

>> Stagiaires
Helga Emke
Helga is in februari 2016 gestart als stagiaire bij de Professional Performanceonderzoeksgroep. Voor haar studie Management, Policy Analysis and Entrepreneurship
in Health & Life Sciences aan de Vrije Universiteit voerde zij twee studies uit. In
haar eerste studie deed zij onderzoek naar het leiderschap van formele opleiders
onder begeleiding van Irene Slootweg en Kiki Lombarts. Daarna startte zij voor haar
Masterscriptie een systematic review over de impact van mindfulness op artsen; dit
onder begeleiding van Renée Scheepers en Kiki Lombarts.
>> Wetenschappelijke samenwerking & begeleiding
De Professional Performance-promovendi werken met vele experts samen. In de
uitvoering van het onderzoek treden als hun vaste begeleiders op de hoogleraren K
Lombarts, MJ Heineman (beide AMC), O Arah (UCLA), A Scherpbier, C van der Vleuten,
M oude Egbrink, S Heeneman en de zeergeleerde dr. R Stalmeijer (allen Maastricht
University). Daarnaast werken we in projecten samen met prof. E Heineman, prof. D
Jaarsma (beiden Rijks Universiteit Groningen), dr. R Pierik (Isala kliniek, Zwolle) en
dr. I. Wallenburg (Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij brengen allen hun specifieke
expertise in en treden op als (co-) promotoren van de Professional Performancepromovendi.

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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>> Goede gewoonte: de Heusden-schrijfweek
Ook in 2016 werkte de onderzoeksgroep een week ‘op locatie’ in Heusden. Inmiddels een
ware traditie om intensief te werken en schrijven aan mooie studies, onderzoeksplannen te
maken voor een volgend jaar en te reflecteren op het functioneren van de groep. Onyebuchi
Arah was ook dit jaar weer uit Los Angeles over komen vliegen; zijn expertise en inspiratie
waren zoals altijd onmisbaar voor een succesvolle Heusden-schrijfweek.

Dit jaar voor de eerste keer hadden we het genoegen een internationale gast te verwelkomen
in Heusden. Saad Chahine van Western University, London, Ontario, Canada, verrijkte de
groep met zijn onderzoeksexpertise en persoonlijkheid. Naast al het harde werken was er
uiteraard ook tijd voor gezelligheid. Omdat het in 2016 al de 10e (!!) Heusdenweek was,
sloten we de week extra feestelijk af met een boottocht op de (binnen)Maas.

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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VOORuitblik 2017
Een nieuw jaar lacht ons tegemoet. We kijken uit naar een jaar vol nieuwe inzichten en
ontwikkelingen, impactvolle wetenschappelijke resultaten, en inspirerende gesprekken en
activiteiten. We hopen u en nog meer professionals regelmatig te ontmoeten in gesprek en
debat. En we willen graag bij blijven dragen aan de ontwikkeling van artsen en de realisatie
van hoogwaardige en menswaardige zorg aan patiënten.

Daarnaast zullen de 3 pijlers van professional performance - weet u nog: het continu streven
naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap –
worden vertaald naar de AMC-praktijk. Specialisten kunnen uitzien naar inspirerende sessies
waarin we van Masters en met elkaar kunnen leren hoe dokters te blijven dan wel te worden
‘met een koel hoofd en een warm hart’. In het visiedocument Medisch Specialist 2025 heeft
de Federatie van Medisch Specialisten het woord medemenselijkheid expliciet als onmisbare
Uiteraard hebben we al een idee over wat ons in 2017 te doen staat. We werken verder kwaliteit van de dokters van de toekomst opgenomen. Samen met AMC-collega’s gaan we
aan spannende studies. Actuele thema’s zijn het opleidingsklimaat en de relatie met ervoor zorgen dat medemenselijkheid echt gaat leven het komend jaar. Uiteraard doen we
patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, het welzijn van artsen in relatie tot hun professional hiervan verslag, ook buiten het AMC. We zijn blij dat we dr. Benjamin Boerebach hebben
performance, en het meten en verbeteren van het individueel functioneren van medisch kunnen aantrekken om dit programma tot een groot succes te maken.
specialisten met behulp van feedback en reflectie. Op deze onderwerpen verwachten
we nieuwe kennis te kunnen presenteren in 2017. Kennis die het (kwaliteits)beleid van We verwachten dat drie van onze dokter-onderzoekers hun promotietraject succesvol zullen
specialisten zeker zal beïnvloeden.
afronden in 2017. Alina Smirnova rondt het onderzoek af naar de relatie tussen de kwaliteit
van de vervolgopleiding en de kwaliteit van zorg, Lenny Lases het onderzoek naar de mentale
Op het front van ons web-based PPO-instrumentarium zullen we een nieuwe module toe fitheid van AIOS, en Joost van den Berg het onderzoek naar het welzijn en de bevlogenheid
gaan voegen, de Vitaliteitsmodule, met behulp waarvan individuele artsen, vakgroepen en/ van docenten en supervisoren.
of ziekenhuizen inzicht kunnen krijgen in hun ervaren welzijn. Uiteraard krijgt de module
een stevige wetenschappelijke basis. Verder streven we naar een actualisatie van de SETQ Net als in 2016 zullen we ook in 2017 een conferentie organiseren om de resultaten van ons
voor alle specialismen. Moderne inzichten over opleiden zullen worden opgenomen in onderzoek voor het voetlicht te brengen en met u te bediscussiëren. We hopen niet dat
de SETQ 2.0. Samen met onze partner Medox.nl – die de PPO-applicatie bouwt en online het tot die tijd duurt voordat we van u horen. Laten we elkaar vooral opzoeken in 2017. Via
aanbiedt - houden we u op de hoogte van de veranderingen.
onze website (website.professionalperformanceonline.nl), twitter (@PPO_online) en mail
(professionalperformanceAMC@amc.nl) zijn we bereikbaar. Of u komt ons gezellig opzoeken
We kijken erg uit naar de uitvoering van ons AMC-programma ‘PP in de Praktijk’. Dankzij gelden in het AMC. Wees welkom.
die we ontvingen voor sociale innovatie wordt het mogelijk om de professionele ontwikkeling
voor een grote groep AMC-specialisten en andere zorgprofessionals te ondersteunen. In De onderzoeksgroep Professional Performance
het licht van de nieuwe herregistratie-eisen (CGS) zullen ontwikkelgesprekken worden
ingevoerd. Uiteraard doen we dat op basis van wetenschappelijk bewijs.

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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Bijlagen
Overzicht van wetenschappelijke activiteiten
Promotiecommissies & opposities (Prof. MJMH Lombarts)
>>
Dhr. M Ruitenburg. Taking care of hospital physicians: development and imple		
mentation of a job-specific workers’ health surveillance.
20 januari UvA.
>>
Mw. S Kleefstra. Hearing the patient’s voice, the patient’s perspective as outcome
measure in improving the quality of hospital care. 6 juli. UvA.
>>
Mw. S Ginsburg. Hidden in plain sight: The untapped potential of written
assessment comments. 1 September UM.
>>
Mw. J Shunt. The validity of arthroscopic simulators and performance tools. UvA.
>>
Dhr. JJ Berkhout. Medical students’ self-regulated learning in clinical contexts.
UvA.
Bijdragen congressen & symposia – Internationaal
>>
The Asia Pacific Medical Education Conference. Oral presentation. Actively
shaping educational and clinical teaching tasks: job crafting by clinical teachers,
Singapore, 15 januari - JW van den Berg.
>>
2nd Conference on Well-being and Performance in Clinical Practice. Oral
presentation: Job resources, physician work engagement and patient care 		
experience. Thessaloniki, 20 mei - RA Scheepers.
>>
Conference Professional Qualifications safe in motion. EU, Dutch presidency. 		
Research results on early signs on suboptimal functioning. Amsterdam, 28 juni
- MJMH Lombarts.
>>
Association for Medical Education in Europe. Short communication: Are clinical
teachers use speaking up in a formal meeting of Post Graduate Medical Training?
Barcelona, 29 augustus - IA Slootweg.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Association for Medical Education in Europe. Short communication: Residents’
learning climate: from continuous measurement to improvement. Barcelona, 29
augustus - MEWM Silkens, A Smirnova (presenter).
Association for Medical Education in Europe. Short communication: Better
learning climates, better patient care? Barcelona, 29 augustus - A Smirnova.
Association for Medical Education in Europe. Research presentation. Re-design
of the System for Evaluation of Teaching Qualities in Anesthesiology Residency
Training. Barcelona, 30 augustus - MJMH Lombarts.
Association for Medical Education Europe. Short communication. Is being a
medical educator a lonely business? The essence of social support. Barcelona, 31
augustus - JW van den Berg.
Rogano Research Meeting. Presentation: The relationship between
healthcare quality and quality of PGME. Barcelona, 1-2 september - A Smirnova.
Rogano Research Meeting. Presentation: The importance of residents’ well-being
in residency training. Barcelona, 1-2 september - SS Lases.
Rogano Research Meeting. Presentation: Facilitating Professional Physician 		
Performance. Barcelona, 1-2 september - M van den Goor.
Rogano Research Meeting. Presentation: Reflection on Reflection. Barcelona, 1-2
september - E Bindels.
Swedish Society of Anesthesiology and Intensive Care. Evaluation for excellent
teaching: using feedback to drive improvement. Karlstadt, Zweden, 21 september
- MJMH Lombarts.
Swedish Society of Anesthesiology and Intensive Care. Physicians’ Professional
Performance. Karlstadt, Zweden, 22 september - MJMH Lombarts.

Ga ook naar website.professionalperformanceonline.nl
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Organisatie PP-congressen
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Bijdragen congressen & symposia – Nationaal
>>
Nederlandse Arthroscopie Vereniging. Jaarcongres 2016. Femur above and beyond.
High light lecture: Physicians’ Professional Performance. Den Bosch, 8 april - 		
MJMH Lombarts.
>>
Vereniging Gezondheidsrecht. Wetenschappelijke vergadering. Functioneren en
disfunctioneren van zorgprofessionals. Driebergen, 15 april - MJMH Lombarts.
>>
NVKNO. Wetenschappelijke vergadering. Professional Performance. Nieuwegein, 21
april - MJMH Lombarts.
>>
APROVE. Symposium Science to Success. Professional Performance – how to
achieve excellence? Amsterdam, 29 april - MJMH Lombarts.
>>
Landelijk Parket, Openbaar Ministerie. LP Experience 2016. Professional
Performance. Nunspeet, 26 mei - MJMH Lombarts.
>>
Academie Medisch Specialisten. Cursus Klinisch Leiderschap. Persoonlijk
leiderschap vanuit professionele waarden. Epe, 31 mei - MJMH Lombarts.
>>
Symposium De veranderende rol van de toezichthouder in een (topklinisch)
opleidingsziekenhuis. De rol van intern toezicht m.b.t. kwaliteit, opleiding en 		
onderzoek Gelre ziekenhuis, Apeldoorn, 15 juni - MJMH Lombarts.
>>
UMCG. Opleidingsmiddag De anatomie van medisch leiderschap. Keynote lecture.
Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt...? Persoonlijk leiderschap in 		
Professional Performance. Groningen, 17 juni - MJMH Lombarts.
>>
Dienst geestelijke verzorging AMC/UMC Radboud. Studiemiddag In contact met
patiënten: ontvankelijkheid voor het ervaren van zin. Professional Performance
tussen tijd en technologie. Amsterdam, 22 juni - MJMH Lombarts.
>>
AMC Symposium Incidenten in Patiëntenzorg. Posterpresentatie Soft Signals in de
medisch specialistische praktijk, 22 september - M van den Goor.
>>
NVKNO 21ste Speerpuntencursus. Van regelgeving naar weer dokter. Garderen, 3
en 5 oktober - MJMH Lombarts.
>>
MCL Onderwijssymposium. Professional Performance in opleiding en zorg. 		
Leeuwarden, 4 oktober - RA Scheepers.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

NVMO pre-conferentie workshop voor studenten. Wat voor dokter wil je worden?
De drie pijlers van Professional Performance. Egmond aan Zee, 16 november MJMH Lombarts.
Congres NVMO. Wetenschappelijke paper: Het opleidingsklimaat door de ogen van
de AIOS: van continu meten naar verbeteren. Egmond aan Zee, 17 november MEWM Silkens, A Smirnova (presenter).
Congres NVMO. Wetenschappelijke paper: Beter opleidingsklimaat, betere zorg? De
associatie tussen opleidingsklimaat en patiënten uitkomsten. Egmond aan Zee, 17
november - A Smirnova.
Congres NVMO. Workshop: Etnografische onderzoeksmethoden in medisch 		
onderwijs. Egmond aan Zee, 17 november - I Wallenburg, G Bressers.
Congres NVMO. Wetenschappelijke paper: Ontwikkeling en validatie van een 		
multisource-feedback instrument voor het Individueel Functioneren van Medisch
Specialisten. Egmond aan Zee, 17 november - MW van der Meulen.
Congres NVMO. Symposium: Professional Performance. Egmond aan Zee,
18 november - MJMH Lombarts, G Bressers, MW van der Meulen, E Bindels, A 		
Smirnova, RA Scheepers, IA Slootweg, M Debets.
NVMO congres. Symposium Professional Performance. Professional Performance
van artsen. Egmond aan Zee, 18 november - MJMH Lombarts.
Congres NVMO. Wetenschappelijke paper: Samen sta je sterk? De essentie van
ervaren sociale steun voor de onderwijstaak. Egmond aan Zee, 18 november - JW
van den Berg.
Congres Excelleren of Disfunctioneren. Medilex. Excelleren of disfunctioneren.
Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Zeist, 24 november - MJMH Lombarts
(tevens dagvoorzitter).
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Overige voordrachten, workshops e.a.
>>
Kwaliteitsplatform Professionele Kwaliteit, Medische Staf en Huisartsen. 		
Professionele ontwikkeling en Functioneren van medisch specialisten. Bernhoven,
15 februari - M van den Goor.
>>
Onderwijscentrum UMCG. Lezing Samenwerken in opleidersgroepen. Groningen, 16
februari - IA Slootweg.
>>
One day symposium Professional Performance 2010-2020. Amsterdam, 26 februari
- MJMH Lombarts, G Bressers, MW van der Meulen, E Bindels, A Smirnova, MEWM
Silkens, JW van den Berg, RM van der Leeuw, SS Lases, RA Scheepers, M van den
Goor, IA Slootweg, MJ Heineman, A Scherpbier.
>>
Bezoek Zweedse anesthesiologen aan Professional Performance onderzoeksgroep.
AMC, 10 juni - MJMH Lombarts, G Bressers, MW van der Meulen, E Bindels, A 		
Smirnova, RA Scheepers, A Nooteboom.
>>
Bezoek Zweedse anesthesiologen aan Professional Performance onderzoeksgroep.
Workshop: Learning climate and performance: how to measure, how to improve
and the link with patient safety? Amsterdam, 10 juni - A Smirnova, MEWM Silkens.
>>
Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg. Workshop: Soft signals en het 		
functioneren van medisch specialisten. Utrecht, 15 september - M. van den Goor.
>>
NFU master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg. Module 2. Workshop: 		
Vitaliteit en welzijn van de zorgprofessional. Groningen, 6-7 oktober - SS Lases.
>>
Opleidersprofessionalisering Diakonessenhuis. Workshops: 360 graden feedback,
wat en hoe? Utrecht, 3 november - M van den Goor.
>>
Federatie Medisch Specialisten. 2x Workshop: Leiderschap in opleiden. Utrecht 9
december - IA Slootweg.
Betrokkenheid AMC ontwikkelingen & organisatie
>>
Begeleiding van studenten in Bachelorthesistutorgroepen - JW van den Berg, A
Smirnova, MEWM Silkens.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Begeleiding van studenten in Honoursprogramma-Master - JW van den Berg, A
Smirnova, MW van der Meulen, MEWM Silkens.
Promovendus lid Opleidingscommissie Graduate School - JW van den Berg.
Adviseur lid COC bestuur - MJMH Lombarts.
Voorzitter Opleidingscommissie Graduate School - MJMH Lombarts.
Redactielid Discours - MJMH Lombarts.
Ontwikkeling AMC protocol herregistratie specialisten - RA Scheepers, MJMH 		
Lombarts, MJ Heineman.
Implementatie interne kwaliteitszorg Medische Vervolgopleiding – IA Slootweg.
Teach the Teacher training en ontwikkeling - IA Slootweg, JW van den Berg.
Voorzitterschap CEBE afdelingsoverleg - IA Slootweg.

Opleidingen, cursussen & congresbezoek
>>
Symposium en oratie prof. dr. Saskia Peerdeman. Professionele ontwikkeling: niet
de bestemming, maar de reis. VUMC, 8 januari - allen.
>>
Cursus Analytic Storytelling. Maastricht 24 november en 1 december - G Bressers.
Cursus Multilevel Analysis of Longitudinal Data (MALD). Maastricht, maart & april
- MW van der Meulen.
>>
Symposium en oratie Nynke van Dijk. Evidence Based Meducation. UvA, 7 april allen.
>>
Vereniging Gezondheidsrecht. Wetenschappelijke vergadering. Functioneren
en disfunctioneren van zorgprofessionals, bestuurders en toezichthouders. 		
Driebergen, 15 april - MJMH Lombarts.
>>
Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) promovendidag. Utrecht,
29 april - A Smirnova, G Bressers, MW van der Meulen.
>>
APROVE. Symposium Science to Success. Amsterdam, 29 april - MJMH Lombarts.
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>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Oratie prof. dr. Rien de Vos. Samen werken aan samenwerken: het opleiden van
gezondheidsprofessionals voor de toekomst. UvA, 11 mei - allen.
Congres AvB dag van de Antropologie. Utrecht, 20 mei - G Bressers.
Netherlands Integrity Research Network ‘Fostering Responsible Research
Practices’ congres. Amsterdam, 25 mei - MW van der Meulen.
Symposium De veranderende rol van de toezichthouder in een (topklinisch) 		
opleidingsziekenhuis. Gelre ziekenhuis, Apeldoorn, 15 juni - MJMH Lombarts.
Dienst geestelijke verzorging AMC/UMC Radboud. Studiemiddag In contact met
patiënten: ontvankelijkheid voor het ervaren van zin. Amsterdam, 22 juni - MJMH
Lombarts.
Association for Medical Education in Europe. Barcelona, 28-31 augustus - MJMH
Lombarts, A Smirnova, IA Slootweg, RM van der Leeuw, JW van den Berg, OA Arah.
Rogano Research Meeting. Barcelona. 1 en 2 september - MJMH Lombarts, OA Arah,
A Smirnova, M van den Goor, E Bindels, SS Lases.
Federatie van Medisch Specialisten. Opleidingsklimaat Invitational. Utrecht. 6
oktober - MJMH Lombarts, A Smirnova.
Congres IQ Health care. Onderweg naar betaalbare persoonsgerichte zorg. 		
Nijmegen, 14 oktober - MJMH Lombarts.
Oratie prof. dr. Erik Driessen. Anders andere artsen opleiden. Universiteit
Maastricht, 28 oktober - A Smirnova, G Bressers, MW van der Meulen, IA Slootweg.
Symposium Medische excellentie: de professional en het systeem. FMS, VVAA, AMS.
Utrecht, 11 november - MJMH Lombarts.
Congres Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) Egmond aan
Zee. 18 en 19 november – allen.
Conferentie Dynamiek op de arbeidsmarkt. Utrecht. 24 november - MEWM Silkens.
Cursus Academic Writing Skills for PhDs. Maastricht - G Bressers, MW van der
Meulen.
FMS/MMV-congres . Opleiding is vooruitzien. Nieuwegein, 9 december- G Bressers,
MJMH Lombarts, IA Slootweg.

>>
>>
>>
>>

Congres Excelleren of Disfunctioneren. Medilex. Zeist, 24 november - MJMH 		
Lombarts.
Werkgemeenschap Arbeid- en Organisatie Psychologie (WAOP). Erasmus
Universiteit Rotterdam, 25 november - RA Scheepers.
Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) werkgroep Medische
Vervolgopleiding (6x per jaar). Utrecht - IA Slootweg.
Phoenix opleidingen: Transactionele Analyse 1) basisopleiding en 2) masterclass.
Utrecht - IA Slootweg.

Professionele (neven)activiteiten
>>
Q3 Consult, partner - M van den Goor. Begeleiding reflectiegesprekken IFMS en
GFMS binnen diverse ziekenhuizen.
Implementatie Professional Performance Online module kwaliteit van Zorg binnen
diverse ziekenhuizen.
>>
AIOS Heelkunde en Voorzitter Vereniging Arts-Assistenten Isala (VAIK) - SS Lases.
>>
Lid Raad van Advies Protestants Theologische Universiteit, Amsterdam - MJMH
Lombarts.
>>
Lid Raad van Toezicht Pink Ribbon - MJMH Lombarts.
>>
Lid Raad van Toezicht St Amphia ziekenhuis, Breda - MJMH Lombarts.
>>
Lid visitatiecommissie ad hoc. NVKNO. (eenmalig) - MJMH Lombarts.
>>
Lid Wetenschappelijke Advies Raad, Nederlandse Vereniging Toezichthouders in
Zorg en Welzijn, Utrecht - MJMH Lombarts.
>>
Lid ZonMw Programmacommissie Gender & Gezondheid - MJMH Lombarts.
>>
Adviseur kwaliteitsproject Kwaliteitsvisitatie, Nederlandse Vereniging voor 		
Cardiologie - MJMH Lombarts.
>>
Organisatiecommissie promovendidag - MEWM Silkens.
>>
Tijdelijk gedetacheerd onderzoeker Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van
OCW - MEWM Silkens.
>>
Voorzitter Lustrumcommissie NVMO 45 jaar - IA Slootweg.
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>>
>>
>>
>>
>>
>>

Begeleiden intervisie Ziekenhuisartsen tot maart 2016 - IA Slootweg.
Begeleiden intervisie Revalidatie artsen Heliomare (vanaf november 2016) Wijk
aan Zee - IA Slootweg.
Advies interne kwaliteitszorg Zuyderlandziekenhuis Heerlen vanaf maart 2016 - IA
Slootweg.
ESTRO Education Council and Course Directors. Workshop: teamwork for excellent
classroom teaching. Brussel, 9th February - IA Slootweg, F Scheele.
Journal Club - A Smirnova, G Bressers, MW van der Meulen, E Bindels, MEWM
Silkens, JW van den Berg.
Meeloopstage Spoedeisende Hulp, AMC - A Smirnova.

Relevante lidmaatschappen
>>
Association for Medical Education in Europe (AMEE) - Allen.
>>
Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) - Allen.
>>
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en Vereniging van AssistentenGeneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) - SS Lases.
>>
Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorg en Welzijn - MJMH Lombarts.
Subsidies en honoraria
>>
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Programma Zelfregulering en
Gezond Werken. Project Professionaliteit in Vitaliteit voor artsen. RA Scheepers &
MJMH Lombarts.
>>
Honoraria advieswerkzaamheden: Ned Vereniging KNO, Ned Ver voor Cardiologie,
Ned Ver Toezichthouders in de Zorg. – MJMH Lombarts.
>>
Honoraria voor commissiewerk: Wetenschappelijke adviesraad NVTZ, ZonMw 		
programmacommissie Gender & Gezondheid. -MJMH Lombarts.
>>
Honoraria voorzitterschap congressen, lezingen/voordrachten, e.d. – MJMH 		
Lombarts.
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