Platform Medisch Leiderschap en congres over Medisch Leiderschap op 2 juni a.s..
Het Platform Medisch Leiderschap (PML) organiseert samen met de KNMG en onze eigen
NVAG het congres over Medisch Leiderschap op 2 juni a.s. in het NBC te Nieuwegein.
Hierdoor wordt het Platform wat meer zichtbaar en het dan ook een goed moment om in
onze nieuwsbrief iets meer over het PML te vertellen.
Het Platform bestaat sinds 2010 en is opgericht door een aantal jonge artsen uit
verschillende richtingen. Generation Next en de Jonge Specialisten zijn hierin belangrijke
voortrekkers geweest samen met nog een aantal anderen. Zij vonden vooral dat leiderschap
tonen in de medische context, zowel in de dagelijkse praktijk als beleidsmatig, onvoldoende
plaatsvond. Een belangrijk gemis om deze vorm van leiderschap te ontwikkelen (ja, dat kan)
bleek een tekort aan aandacht binnen de opleidingscurricula van medisch studenten en
specialisten.
Al gauw ontstond er een platform waarin jonge – meestal nog in opleiding zijnde - huisartsen,
specialisten, waaronder sociaal geneeskundigen en artsen ouderengeneeskunde een
enthousiaste club mensen vormden. Ook de KAMG heeft een afgevaardigde in het PML.
Een erg belangrijk resultaat hiervan is een door het Platform samen met de Universiteit
Twente ontwikkeld Raamwerk Medisch Leiderschap waarin de visie en competenties zijn
opgenomen die bij de medische opleidingen in het curriculum zouden moeten worden
verworden.
Dit raamwerk is onlangs gepresenteerd. Het wordt nu onder meer in de gremia besproken
waar de modernisering van de medische vervolgopleidingen aan de orde is.
Het Platform heeft ook de wind mee: Leiderschap in het algemeen en dus ook in de
medische context wint aan interesse bij onze vakgenoten.
Ook de praktijk laat zien hoe het moet: Marcel Levi van het AMC trekt veel aandacht met zijn
lezingen over medische leiderschap. Wanda de Kanter en Pauline Dekker zijn belangrijke
rolmodellen in hun strijd als longartsen tegen de tabaksindustrie, de huisartsen van “Het
Roer Moet Om” laten zich horen en Carina Hilders is onlangs benoemd als hoogleraar
Medisch Leiderschap bij de Erasmus Universiteit.
Het Platform en de VVAA organiseren veel masterclasses over leiderschap voor studenten
en in Medisch Contact worden regelmatig columns over medisch leiderschap geschreven,
waaruit blijkt dat je het vaak helemaal niet ver hoeft te zoeken: ook in de dagelijkse praktijk,
in de spreekkamer, kun je leiderschap tonen. Deze voorbeelden laten zien dat er ook
werkelijk wat bereikt wordt.
Het feit dat KNMG, NVAG en
PML nu samen het congres
Medisch Leiderschap organiseren
zegt veel over de aandacht, maar
vooral over het belang van
denken en doen in het kader van
het tonen van leiderschap binnen
onze eigen medische context op
momenten dat het er toe doet.
Het congres heeft een mooi programma met interessante sprekers, workshops en
masterclasses door mensen die op dit vlak echt iets te vertellen hebben.
Kom dus ook naar het congres om je te laten inspireren !!
Kijk voor het programma op : www.knmg.nl/congres/medischleiderschap
Je kunt het programma daar downloaden.
Hieronder de link om je aan te melden voor het congres:
https://www.eventure-online.com/eventure/login/Pc0a0576e-2e02-4577-9f52-95f9d23bcc8f

