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Prof. Dr. Michael  West is Senior Fellow bij het King’s Fund, hoogleraar 
organisatie psychologie aan de Management School van de Universiteit van 
Lancaster en emeritus hoogleraar aan de Aston Universiteit.  
“What leaders focus on, talk about, pay attention to, reward 
and seek to influence, tells those in the organisation what the 
leadership values and therefore what they as organisation 
members, should   value.” 

Prof. Dr. Carina Hilders is directeur van Reinier de Graaf en bijzonder 
hoogleraar Medisch management en Leiderschap bij de       
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam.  “De medisch specialist      
vervult een essentiële rol in de het complexe zorgveld om het 
belang van de patiënt voorop te stellen.” 

Barbara Doeleman-van Veldhoven is voorzitter van BFC Compassionate 
Care & Mindful Medicine en expert op het gebied van interventies 
voor zorg en organisatie gebaseerd op  mindfulness en compassie.  
“Leiderschap begint bij het kennen van jezelf om vervolgens de 
cirkel van bewustzijn te kunnen verruimen naar het team, de   
organisatie en de maatschappij.  Dat vraagt bereidheid en 
moed om echt te luisteren; naar binnen en naar buiten.”  

 

Dr. Bas  Geerdes is medisch manager bij het IKNL, het kennis en kwali-
teitsinstituut voor kanker en palliatieve zorg in Nederland. Tevens is hij 
mindfulness- en  compassietrainer. Eerder werkte hij als chirurg, medisch 
directeur in een UMC en als senior medisch adviseur bij een zorg-
verzekeraar.  “Compassievol leiderschap is goed voor de dokter en goed 
voor de patiënt: het leidt bewezen effectief tot hogere patiëntveiligheid.” 

Dr. Hans Kerkkamp is directeur van Medker Consultancy en opgeleid 
als anesthesioloog-intensivist. In het UMC Utrecht was hij hoogleraar en 
divisie voorzitter. Voormalig bestuurder van een topklinisch ziekenhuis in 
Nederland en ook in een grote zorg corporatie in het buitenland. “De best 
mogelijke zorg kan slechts bereikt worden als de organisatie een gezond 
leiderschap heeft en bewust met compassie zorgt voor haar                     
medewerkers”.  
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