
 

Concept Programma 
 

Landelijke Opleidingsdag  
Interne Geneeskunde 

 
24 mei 2023 

 
“Back to the future” Generaties van vroeger, nu en de toekomst 
 
 
Locatie: Hotel & Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 UM Ede 
 

 

08.45 - 09.15u Ontvangst en registratie 
 

09.20 - 09.30u Opening 
   Richard Koopmans 
 

09.30 - 10.10u Innovatie 
  ‘Waarom de medische wetenschap geld moet inleveren voor ondernemerschap’ 
  Bernard Leenstra, huisarts 

 
10.10 - 10.50u Narratieve CV’s 
   Gaston Franssen, hoogleraar geesteswetenschappen 

 
 
10.50 - 11.10u Koffie / Thee pauze  
 
 
11.15 - 12.10u Workshop ronde I (onderwerpen zie onderaan) 
 
 
12.10 - 13.10u Lunch  
 
 
13.15 - 14.10u Workshop ronde II 
 
14.15 - 15.10u Workshop ronde III 
 
 
15.10 - 15.35u  Koffie / Thee pauze 
 
 
15.40 - 15.55u Plenair sessie: Filmpje beste opleiders 2022  
  Gert-Jan Timmers en Demelza Kluft 
 

15.55 - 16.40u Plenair sessie: Veiligheid van de Opleiding 
  Gert-Jan Timmers en Demelza Kluft, opleiders Ziekenhuis Amstelland Amstelveen 
  Manon Slob, aios interne geneeskunde UMC Utrecht 
  Bauke Haisma, aios interne geneeskunde Radboud UMC Nijmegen 
 

16.40 - 16.50u JNIV Opleidingsprijs: Uitreiking prijs beste opleider 2023 
 
16.50 - 17.00u Sluiting 
   Richard Koopmans  
 
17.00 uur  Borrel 
 
 
 

  



Workshops (waarvan er 3 gevolgd kunnen worden).  

 

Workshop Innovatie: innovatie in de praktijk 
‘’I finally invent something that works’’ 
Workshopleider: Bernard Leenstra, huisarts 
'We gaan ondernemen. We gaan tijdens deze workshop (een door jou te kiezen) uitdaging in de zorg 
aanpakken. Dit gaan we doen door jouw creatieve (out-of-the-box) oplossing om te zetten in een 
daadwerkelijke toepassing. Kortom, niet alleen lullen maar ook poetsen. Met jouw oplossing in gedachte 
formuleren we een 'Big Hairy Audacious Goal (BHAG)' en gaan we aan de slag. Aan de hand van enkele 
concrete stappen bouwen we een businesscase waardoor het inzichtelijk wordt hoe een idee werkelijkheid 
wordt. Of het idee gaat werken? Dat ligt vooral aan jouw doorzettingsvermogen (en het hebben van een beetje 
geluk).'  
 
Workshop Narratieve CV’s 
Workshopleiders: Gaston Franssen, hoogleraar geesteswetenschappen en Stefan van Geelen, filosoof UMC 
Utrecht 
Omschrijving volgt 
 
Workshop Portfolio Reconcept - Nieuwe functionaliteiten, ken jij ze al?' 
“I guess you guys aren’t ready for that yet. But your kids are gonna love it” 
Workshopleiders: David Holwerda, Product Manager & Co-founder Reconcept, Dianne van der Vlag, 
Customer Success Manager Reconcept, Suzanne Geerlings, hoofdopleider AUMC, en Remco Molenaar aios 
interne geneeskunde  
De technologie ontwikkelt zich voortdurend en ook Reconcept blijft hierin niet achter. Ben jij al op de hoogte 
van alle functionaliteiten binnen het digitale portfolio? Duik tijdens deze workshop in de nieuwe mogelijkheden 
van het platform en hoe dit jouw werk als opleider of AIOS makkelijker maakt. David Holwerda en Dianne van 
der Vlag van Reconcept sluiten aan in samenwerking met Suzanne Geerlings, opleider Amsterdam UMC, 
locatie AMC en voorzitter commissie Portfolio en Remco Molenaar (aios Amsterdam UMC). De workshop is 
nuttig voor iedereen die met Reconcept werkt. Wanneer je je inschrijft voor deze workshop, kun je ons ook 
meteen een vraag sturen voor Reconcept die je graag tijdens deze workshop beantwoord zou willen hebben. 
De vragen voor Reconcept kunnen gestuurd worden naar Liselore Knape via knape@internisten.nl. 
 
Workshop Toolbox Profilering 
Workshopleiders: Adrienne Zandbergen, hoofdopleider Erasmus MC Rotterdam (ovb) 
Omschrijving volgt 
 
Workshop If you put your mind to social media, you can accomplish anything 
Workshopleiders: Paula van Eerde, communicatiemedewerker NIV en Anna Verhulst fellow acute interne 
geneeskunde  
Leer meer over de buitengewone wereld van social media. Fellow acute interne geneeskunde Anna Verhulst 
en adviseur communicatie en beleid Paula van Eerde vertellen je alles over wanneer en hoe social media het 
beste kan worden ingezet als arts. Na afloop beloven wij je veel nieuwe inspiratie en ideeën. Denk jij met ons 
mee? 

 
Workshop Coaching in de interne: nut en/of noodzaak?  
“Believe me, it makes perfect sense” 
Workshopleiders: Anne de Pagter en Harry Koene (ovb) 
Panel discussie 
Omschrijving volgt 
 
Workshop Implementatie van een onderwijsstage binnen de opleiding 
Workshopleiders: Petra van Gurp, internist Radboud UMC Nijmegen, Gabor Linthorst, internist-endocrinologie 
Amsterdam UMC, Maarten Struyvenberg, aios interne geneeskunde in Amsterdam UMC en Joost van den 
Berg, aios interne geneeskunde Amsterdam UMC 
Een keuzestage Klinisch Onderwijs, dat is toch zeker alleen iets voor een academisch ziekenhuis met arts-
assistenten in overvloed? Wij denken van niet! Ten eerste omdat iedereen profiteert als er ruimte wordt 
gemaakt voor verdieping in het onderwijs en opleiden: van een coassistent die met een arts-assistent 
meeloopt tot een COC-vergadering waarbij een arts-assistent aansluit, de kennis die wordt meegebracht zorgt 
voor net dat extra beetje kwaliteit. Ten tweede omdat een dergelijke stage op allerlei manieren vorm gegeven 
kan worden. Juist daarover willen wij het met u hebben in onze workshop. We beginnen met de ervaringen 
van (oud-)onderwijsstagisten, waarna we aan de hand van de ervaringen van de stage-pioniers in Radboud 
UMC en Amsterdam UMC met u aan de slag zullen gaan om de perfecte, gelokaliseerde Onderwijsstage te 
ontwikkelen, die precies voldoet aan de mogelijkheden en wensen die uw ziekenhuis heeft. 
 
Workshop De medisch specialistische opleiding van de toekomst: ‘ 
“Roads? Where we’re going, we don’t need roads” 
Workshopleiders Paetrick Netten en Anja van Gucht, aios 

mailto:knape@internisten.nl


Bij het thema ‘Back to the future’ kan een discussie over de toekomstige opleiding tot medisch specialist niet 
ontbreken. De werkgroep Opleidingenstructuur van de FMS heeft binnen het project Opleiden 2025 een 
vernieuwde structuur geschetst waarin de verbinding tussen alle medisch-specialistische vervolgopleidingen 
(MSVO) wordt versterkt en er meer onderlinge samenhang van generalistische inhoud is. Met deze schets is 
beoogd antwoord te geven op de vraag hoe de MSVO in kan spelen op vereisten zoals flexibiliteit, 
netwerkzorg en duurzame inzetbaarheid, die onder andere nodig zijn om de beweging naar de juiste zorg op 
de juiste plek vorm te geven. De kernelementen van de opleiding zoals de beginfase, brede oriëntatie, 
verdieping en differentiatie worden ondersteund met interprofessionele stages en mogelijkheden voor lijnleren 
en discipline overstijgend onderwijs (DOO). Internist Paetrick Netten, voorzitter van de werkgroep, en AIOS 
interne geneeskunde Anja van Gucht, vanuit de JNIV betrokken als klankbord betrokken bij deze nieuwe 
opleidingenstructuur, willen graag met u in debat aan de hand van deze schets. U krijgt vooraf aan het debat 
aanvullende informatie toegestuurd om goed onderbouwd mee te kunnen doen aan de discussie. Graag 
nemen zij uw reacties mee in een uiteindelijk advies over de opleidingenstructuur voor alle 30 medische 
vervolgopleidingen 
 
Workshop over slaap: Back to sleep: over het herkennen en omgaan met slaapstoornissen 
Workshopleider: Esther Gieteling, neuroloog – somnoloog SEIN Slaap Waakcentrum 
Er is één plek waar je echt kan reizen tussen verleden en toekomst; in bed, als je slaapt. Als je in slaap valt ga 
je niet in de ‘uit-stand’. De toestand van het zenuwstelsel verandert en betreedt een fascinerende levendige 
wereld. Zo kan je als achterwacht in de nacht telefonisch goede beslissingen nemen, waar je ’s ochtends geen 
herinnering aan hebt. Slaapstoornissen spelen een rol bij de problemen van onze patiënten. We hebben vaak 
te maken met mensen die last hebben van slapeloosheid. Een slaapstoornis heeft een negatieve invloed op 
de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte, zoals nierfalen. Ook kan een slaapstoornis een 
oorzaak zijn van chronische vermoeidheid, een voorbode van de ziekte van Parkinson of een oorzaak van 
syncope. Tijdens deze workshop leer je de beginselen hoe je een slaapstoornis herkent, uitvraagt en 
behandelt. 
 
 


