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Compassievol Medisch Leiderschap 
Taal: Nederlands | Datum: 19 en 20 november 2020 | Samaya, Werkhoven 

 

DAG 1 | donderdag 19 november  

 

8.45 – 9.15 Welkom & Registratie 

 

9.15 – 11.00 

When you lead others, you first have to lead yourself 

Barbara Doeleman- van Veldhoven “Ken Uzelf” (Gnothi Seauton), reeds in de Griekse oudheid 

werden zelfkennis en zelfreflectie omschreven als de basis voor een gelukkig en vruchtbaar 

leven. Maar hoe speelt zelfinzicht en zelfmanagement een rol in leiderschap én welke betekenis 

hebben mindfulness en compassie in dit domein. Een introductie.   

 

11.00 – 11.30 pauze 

11.30 – 13.00 

Proper functioning of physicians shows itself in the constant pursuit of excellent care, 

acting from compassion and taking account of their own functioning. 

Kiki Lombarts over de kunst en wetenschap van professioneel functioneren als medisch 
professional en welke rol compassie daarin speelt.   

 

 

13.00 – 14.00 Lunch 
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14.00 – 15.30  

Bas Geerdes deelt kennis en kunde over de  kracht en noodzaak van mindfulness en compassie 

in het licht van patiëntveiligheid en in het voorkomen van medische fouten.  

 

 

Pauze 15.30 – 16.00 Pauze 

 

16.00 – 17.30 

Compassievol Medisch Leiderschap in de dagelijkse beroepspraktijk 

Barbara Doeleman-van Veldhoven faciliteert een interactieve dialoogsessie hoe compassievol 

medisch leiderschap er in de dagelijkse beroepspraktijk  eruit ziet. Er wordt tevens verwezen 

naar het visie missie document van de Federatie voor Medisch Specialisten. 

 

 

 

17.30 – 18.00 Pauze – Stilte wandeling 

18.00 – 19.30 Diner 

 

19.30 – 21.00 

Healthcare is sometimes curing, often it’s soothing, but it’s always providing comfort. 

Sander de Hosson neemt de deelnemers mee in de kracht van verhalen met de uitnodiging ook 

eigen ervaringen te delen.   

21.00 – 21.20 meditatie (optioneel) 

21.20- 22.00 Drankje & Hapje (optioneel) 

 

DAG 2 | Vrijdag 20 november 

http://www.academiems.nl/
http://www.bfcmind.nl/
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Visiedocument%20Medisch%20Specialist%202025-DEF.pdf
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7.00 – 7.45 : Milde Yoga en Meditatie (optioneel) 

8.00 – 9.00 ontbijt 

First put your oxygen mask on before helping others. 

9.15 – 10.45 Jacqui Brassey licht toe welke 6 processen een rol spelen in emotionele 
flexibiliteit bij leiderschap: doelen & waarden, mindfulness, acceptatie, defusie en moedige 
actie.  

10.45 – 11.15 Pauze 

 

Being while doing 

11.15 – 12.30  Barbara  Doeleman-van Veldhoven in een interactieve plenaire sessie over 
hoe de vaardigheid om echt te luisteren en het ontwikkelen van (zelf)Compassie essentieel zijn 
voor eigentijds medisch leiderschap. 

 

12.30 – 13.30 Pauze 

 

Healthcare is based on a dream and embedded in reality. Medical leadership as the 

connecting link between different perspectives in health care. 

13.30 – 15.30 Carina Hilders deelt kennis en kunde over eigentijds medisch leiderschap, 

waarin mindfulness en compassie een stevige rol spelen. Er is in deze sessie ruimte voor 

diepgaande dialoog tussen de deelnemers en Carina.  

 

 

 

15.30 – 16.00 pauze 
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A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and 

the compassion to listen and to respond to the needs of others. 

16.00 – 17.30 Carina Hilders and Barbara Doeleman-van Veldhoven: dialoogsessie waarin 

de deelnemers worden uitgenodigd een plan te ontwikkelen om het geleerde te transponeren 

naar de persoonlijke setting en dagelijkse beroepspraktijk.  

 

 

17.30 – 17.45 afsluiting 
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