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Overzicht cursussen Medisch Leiderschap 
 
 

Thema Naam cursus Organisator cursus Website-adres 
Persoonlijk 

leiderschap 

Compassievol medisch 

leiderschap 

Academie medisch 

specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl  

 Leergang persoonlijk 

leiderschap (40 punten ABAN) 

De Hele Dokter https://deheledokter.nl/ 

 Weerbaarheid en grenzen 

stellen (8 punten ABAN) 

De Hele Dokter https://deheledokter.nl/ 

 Sapere Aude: een 

inspirerende cursus Filosofie 

en Medisch Leiderschap 

Brainfeed www.brainfeed.nl  

 Op het scherpst van de 

snede: Masterclass 

onderhandelen, overtuigen 

en beïnvloeden voor artsen 

Brainfeed www.brainfeed.nl 

 Cursus onderhandelen Academie Medisch 

Specialisten / VvAA 

https://www.academiemedischspecialisten.nl  

 Cursus Time- en 

stressmanagement 

VvAA  https://www.vvaa.nl/opleidingen/aanbod 

 Aios talentenklas Academie medisch 

specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl 

 Speak up dear! Voor 

vrouwelijke artsen 

Academie Medisch 

Specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl 

 Teamcoaching VvAA https://www.vvaa.nl/opleidingen/aanbod 

 Praktisch leidinggeven VvAA https://www.vvaa.nl/opleidingen/aanbod 

 Management in de zorg VvAA https://www.vvaa.nl/opleidingen/aanbod 
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Thema Naam cursus Organisator cursus Website-adres 
Persoonlijk 

leiderschap 

Onderhandelen VvAA https://www.vvaa.nl/opleidingen/aanbod 

 Overtuigend overkomen VvAA https://www.vvaa.nl/opleidingen/aanbod 

 Effectief communiceren VvAA  https://www.vvaa.nl/opleidingen/aanbod 

 Meer dan medisch Meer dan medisch https://www.meerdanmedisch.nl/de-cursus/ 

 Leergang Medisch 

leiderschap 

Lemniscaap https://lemniscaap.com/nascholing/leergang-medisch-leiderschap 

 Tijd voor beZINnINg Lemniscaap https://lemniscaap.com/nascholing/tijd-voor-bezinning 

 Ethiek van leven en zorgen Academie Medisch 

Specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/ethiek-van-

leven-en-zorgen/ 

 Voor aios en opleiders: 

regionaal en lokaal veel 

cursussen (zie leerhuis of 

OOR website) 
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Thema Naam cursus Organisator cursus Website-adres 
Klinisch 

leiderschap 

Medisch leiderschap voor 

opleiders 

Academie Medisch 

Specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/medisch-

leiderschap-voor-opleiders/ 

 Animatie: zeven 

eigenschappen effectief 

leiderschap 

Federatie Medisch 

Specialisten 

http://medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/animatie-

zeven-eigenschappen-van-effectief-leiderschap 

 Klinisch leiderschap Academie Medisch 

Specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/klinisch-

leiderschap/ 

 Leergang clinical leadership Neyenrode Business 

Universiteit 

https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/leergang-clinical-leadership 

 Imagine2 Erasmus Centrum voor 

Zorgbestuur 

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma/imagine2 
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Thema Naam cursus Organisator cursus Website-adres 
Medisch 

Management 

Organiseren en managen van 

maatschap en vakgroep 

Academie Medisch 

specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl  

 Management voor medici Academie Medisch 

specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl  

 Medisch management in het 

ziekenhuis 

Academie Medisch 

specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl  

 Basiscursus 

ziekenhuismanagement voor 

aios 

Academie Medisch 

specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/basiscursus-

ziekenhuismanagement-voor-aios/ 

 Inleiding ziekenhuisfinanciën Academie Medisch 

Specialisten 

https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/inleiding-

ziekenhuisfinancien/ 

 Masterclass financieel 

management in de zorg 

Neyenrode Business 

Universiteit 

https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/masterclass-financieel-

management-in-de-zorg 

 MBA Health Care 

Management 

Amsterdam Business 

School 

https://abs.uva.nl/content/executive-master/mba-in-healthcare-

management/business-administration-healthcare.html?1579079949941 

 Collegereeks Management in 

de Zorg 

Neyenrode Business 

Universiteit 

https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/collegereeks-management-in-

de-zorg 

 Advanced Program 

Zorgmanagement 

Neyenrode Business 

Universiteit 

https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/certificate-program-healthcare-

management 

 Master of Business 

Administration 

VvAA https://www.vvaa.nl/opleidingen/mba 

  

https://www.academiemedischspecialisten.nl/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/basiscursus-ziekenhuismanagement-voor-aios/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/basiscursus-ziekenhuismanagement-voor-aios/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/basiscursus-ziekenhuismanagement-voor-aios/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/basiscursus-ziekenhuismanagement-voor-aios/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/inleiding-ziekenhuisfinancien/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/inleiding-ziekenhuisfinancien/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/inleiding-ziekenhuisfinancien/
https://www.academiemedischspecialisten.nl/opleiding/inleiding-ziekenhuisfinancien/
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/masterclass-financieel-management-in-de-zorg
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/masterclass-financieel-management-in-de-zorg
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/masterclass-financieel-management-in-de-zorg
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/masterclass-financieel-management-in-de-zorg
https://abs.uva.nl/content/executive-master/mba-in-healthcare-management/business-administration-healthcare.html?1579079949941
https://abs.uva.nl/content/executive-master/mba-in-healthcare-management/business-administration-healthcare.html?1579079949941
https://abs.uva.nl/content/executive-master/mba-in-healthcare-management/business-administration-healthcare.html?1579079949941
https://abs.uva.nl/content/executive-master/mba-in-healthcare-management/business-administration-healthcare.html?1579079949941
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/collegereeks-management-in-de-zorg
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/collegereeks-management-in-de-zorg
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/collegereeks-management-in-de-zorg
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/collegereeks-management-in-de-zorg
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/certificate-program-healthcare-management
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/certificate-program-healthcare-management
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/certificate-program-healthcare-management
https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/certificate-program-healthcare-management
https://www.vvaa.nl/opleidingen/mba
https://www.vvaa.nl/opleidingen/mba


   

Versie 15-1-2020 
 

 

 

Thema Naam cursus Organisator cursus Website-adres 
Bestuurlijk 

Leiderschap 

Masterclass voor bestuurders Erasmus Centrum voor 

Zorgbestuur 

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma/master-class 

 Medisch Specialist en Bestuur Erasmus Centrum voor 

Zorgbestuur 

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma/medisch-

specialist-en-bestuur 

 Academische Leergang Zorg 

Management 

Erasmus Centrum voor 

Zorgbestuur 

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma/academische-

leergang-zorg-management 

 Master of Health Business 

Administration 

Erasmus Centrum voor 

Zorgbestuur 

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma/mhba 

 Top Class Erasmus Centrum voor 

Zorgbestuur 

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma/top-class 

 Waarden van zorg Erasmus Centrum voor 

Zorgbestuur 

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma/waarden-van-

zorg 

 Financieel bestuur in de zorg Erasmus Centrum voor 

Zorgbestuur 

https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/programma/financieel-

bestuur-in-de-zorg  

 Masterclass financieel 

management in de zorg 

Neyenrode Business 

Universiteit 

https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/masterclass-financieel-

management-in-de-zorg 
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