
Informatie docenten plenair programma 
 
 

Adjiedj Bakas (1963) is eigenaar van Trend Office Bakas bv en Bakas 
Books bv. Hij studeerde Nederlands, met als specialisatie 
Communicatiekunde, aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen 
in 1987 werkte hij o.a. bij NOS en KLM. Van communicatie-adviseur, 
gespecialiseerd in moeilijke boodschappen in de crisisjaren ’80 van de 
vorige eeuw (“slecht nieuws goed gebracht”), ontwikkelde hij zich tot 
“trendwatcher des vaderlands” (Managementboek.nl).  Zijn motto is: 
“Alleen tegenwind brengt een vlieger omhoog.”  Hij houdt jaarlijks 
ongeveer 200 inspirerende trendlezingen in het Nederlands, Engels of 
Duits. Bakas wordt door opdrachtgevers geroemd om zijn opgewekte, 
positieve insteek, wars van cynisme, zijn realiteitszin, nuchterheid en 
humor. “Een lezing van Adjiedj Bakas is een  belevenis”, zeggen veel 

klanten. “Een boek van Adjiedj Bakas leest als een tijdschrift. De vormgeving is top en verrijkt met geweldige 
fotografie ”, schrijft Japke Bouma in NRC Handelsblad. 
 
 
 
Hans Kaldenbach heeft opvoedkunde gestudeerd. Hij was ruim 
dertig jaar lang docent aan de lerarenopleiding van de Hogeschool 
Utrecht. De laatste tijd is hij werkzaam als trainer.  
 
Hij geeft vooral trainingen en lezingen over reageren op 
straatcultuur gedrag. 
Voor buurtbewoners organiseert hij trainingen in het Omgaan met 
hangjongeren.  
 
Hij werkt veel in het onderwijs, bij de politie, met 
jongerenwerkers, UWV, Raad voor de Kinderbescherming, 
Belastingdienst, Boskalis en voor diverse gemeentelijke instanties. 
Hij schreef een tiental boeken, o.a:  

• Respect, 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur. Onlangs verscheen de 33e druk. 
Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 2014. 

• Hangjongeren, 99 tips voor buurtbewoners en voorbijgangers. Inmiddels 10e druk. Prometheus, 
Amsterdam, 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Informatie docenten workshops 
 
Workshops triagisten 
  
1. Gert-Jo van Doornik is directeur huisartsenpost Apeldoorn en bedenker van de app: Moet ik  naar de 

dokter? 
 
2.  Monique van Duijvenvoorde werkzaam als interimmanager en  

organisatieadviseur bij verschillende (gezondheidszorg)organisaties. 
Daarnaast werkzaam voor o.a. Latona Organisatie & Opleidingsadvies als 
trainer. Sinds 1983 ben ik werkzaam binnen de gezondheidszorg , eerst als 
doktersassistente later als kwaliteits- en klachtenfunctionaris.  In 1998 ben ik 
als zelfstandige aan de slag gegaan. De afgelopen 14 jaar heb ik voor een 
aantal huisartsenposten verschillende lijn- en staffuncties mogen bekleden 
en ben daardoor nauw betrokken geweest bij een aantal ontwikkelingen op het gebied van triage, 
kwaliteitsmanagement en  patiëntveiligheid.  

 
3. Claudia Mies, trainer workshop ‘Stemkracht’  

Claudia Mies werkt als trainer, coach en dagvoorzitter. Ook begeleid ze organisaties bij 
professionaliseringstrajecten. Voor Huisartsenposten en diverse dagpraktijken verzorgde zij o.a. 
trainingen ‘Effectief communiceren tijdens Triage’. Effectief stemgebruik traint zij zowel bij 
presentatietrainingen als ook bij andere onderwerpen, zoals het vergroten van overtuigingskracht en het 
beïnvloeden van de ander. 

 
Harry Tazelaar, trainer workshop ‘Stemkracht’  
Harry Tazelaar is stem trainer/coach. Na een lange carrière als professioneel musicus richt hij zich als 
stemtrainer op personen/ professionals die hun stem effectiever in willen zetten. Hierdoor wordt hun 
stemgebruik duidelijker, wint aan kracht en wordt de inhoud van hun verhaal met meer impact neergezet. 
Daarnaast bezit hij een ruime ervaring als stemacteur en voice over. 

 
4. Laila Elghoul werkt als zelfstandig trainer en ervaringsdeskundige bij Laila Intercultural  Training, tevens 

is ze al 10 jaar werkzaam op de Huisartsenpost als triagist. 
 
5. Dini Nuitermans-Anink 

Tijdens mijn werk als locatiemanager bij Huisartsenposten West-Brabant (HAPWB) heb ik inmiddels ruim 
9 jaar veel kennis en ervaring opgedaan over het vak TRIAGE, eerder heb ik 7 jaar gewerkt als 
verpleegkundig centralist op de gemeenschappelijke alarmcentrale. (MKA)  Voor HAPWB heb ik het 
gespreksmodel verder ontwikkeld. De triagisten frequent geaudit en gecoacht en ik heb mijn studie 
professioneel trainer afgerond. Op basis van kennis en ervaring geef ik trainingen aan triagisten binnen en 
buiten mijn organisatie. O.a. ook voor doktersassistenten in de dagpraktijken. Het belangrijkste 
onderdeel van triage is gestructureerd communiceren. Communicatie zit in ieders DNA dat wil niet zeggen 
dat iedereen per definitie goed kan communiceren.   
www.dnatriage.nl staat voor Dini Nuitermans-Anink. Ik geef tijdens de training de cursisten inzicht over 
hun eigen communiceren en ik leer cursisten op een interactieve wijze vaardigheden en 
gesprekstechnieken aan. Deze geleerde vaardigheden heb je naast je medische kennis nodig om een 
goede triage te kunnen doen.  

 
6. Gertjan Lieftinck is verpleegkundig meldkamercentralist & opleidingskundige 
 
 
 
 
 



 
7.  Petra de Haan, Master ANP, Verpleegkundig Specialist Intensieve zorg 

Werkt als  adviseur spoedzorg en als trainer voor o.a. Latona Organisatie & 
Opleidingsadvies. Tevens als docent MasterANP verbonden aan de Hoge School 
Leiden en lid van de NTS redactieraad. Na 23 jaar ervaring werken als 
gespecialiseerd SEH-verpleegkundige en trainer TNCC / ENPC in het LUMC waar 
de SEH afdeling is gesitueerd naast de huisartsenpost , de overstap gemaakt naar 
de eerste lijns spoedzorg. Tot oktober 2013 de opleiding gevolgd tot 
Verpleegkundig Specialist op een huisartsenpost. Derhalve  betrokken en bekend 
met triage-ontwikkelingen in zowel de 1e als 2e lijn acute zorg. 

 
8. Eugenie van Miltenburg heeft inmiddels ruim 30 jaar ervaring binnen de gezondheidszorg. Ze werkte als 

uitvoerend verpleegkundige, studeerde gezondheidswetenschappen, werkte als projectmedewerker, 
beleidsmedewerker, kwaliteitsmentor en manager (o.a. van een huisartsenpost).  
Zij is medeoprichter en het gezicht van Bloom Praktijken (2011), dat zich toelegt op ondersteuning van 
huisartsenpraktijken en gezondheidscentra. In haar werk is ze uit op het continu ontwikkelen van 
professionals in de huisartsenpraktijk. 

 
9 Hanny van Teefelen heeft werkervaring als centralist van de meldkamer, verpleegkundige op de eerste 

hulp en ambulance. Heeft als nurse practioner in een huisartsenpraktijk gewerkt. Daarnaast is zij 
triagedocent bij Van Campen Consulting. 

 
Peter Teunis, huisarts, is docent en opleider kortelijnsverpleegkundige op de huisartsenpost. 

 
10.  Etienne Bree 

In 1991 heb ik de opleiding tot HBO-Verpleegkundige afgerond, vervolgens mijn dienstplicht vervuld en 
daarna tot en met 2006 als verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt binnen GGZ Breburg. Op 
verschillende afdelingen binnen kortdurende behandeling heb ik mensen begeleid met verschillende 
soorten psychiatrische ziektebeelden.  
In 2001 heb ik de opleiding tot eerstegraad leraar afgerond. Vervolgens ben ik naast mijn werk als 
verpleegkundige, cursussen gaan geven zoals ‘In de put uit de put’ (voor mensen met lichte tot matige 
depressieve klachten), ‘Assertiviteit’ en ‘Met lef’ (voor mensen met sociale angst klachten). Naast dit werk 
geef ik aan verschillende soorten organisaties (van thuiszorg organisaties tot aan 
woningbouwverenigingen) cursussen en trainingen in hoe om te gaan met mensen die mogelijk 
psychiatrische problemen hebben met het daaruit voortkomende gedrag. Dit alles doe ik onder de vlag 
van Indigo Brabant, een eerstelijns organisatie binnen de psychiatrie. Sinds 2003 werk ik ook als docent 
op het Kellebeek College. Ik geef daar les aan doktersassistenten en ben betrokken bij onderwijs 
vernieuwing. In die hoedanigheid heb ik in opdracht van en in samenwerking met de HAP-West Brabant, 
de opleiding tot Medisch Ondersteuner vormgegeven en opgezet.  
Vanaf 2015 volg ik de opleiding tot transformatietherapeut. 

 
11. Dirk Fokkema is triagetrainer voor het NHG (Nederlands Huisartsengenootschap). Daarnaast is hij 

zelfstandig teamcoach voor professionals (Samen Zeilen) en mediator in arbeids- en 
samenwerkingsrelaties. 

 
  



Workshops artsen en leidinggevenden 
 
 
12. Dr. Robert Verheij is programmaleider van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Een landelijke database 

waarin gegevens over onder andere het gebruik van huisartsenzorg 1,7 miljoen mensen en het gebruik 
van de huisartsenpost van 1,2 miljoen mensen. Die geanonimiseerde gegevens zijn afkomstig uit 
elektronische patiëntendossiers die routinematig bijgehouden worden op de huisartsenpost en in de 
huisartsenpraktijk.  

 
Dr. Marieke Zwaanswijk is senior-onderzoeker bij het NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Zij heeft 
onderzoek gedaan naar gezondheidsproblemen bij kinderen, het gebruik van elektronische 
patiëntendossiers. Zij is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling en een belangrijk deel van het 
onderzoek bij huisartsenposten binnen NIVEL Zorgregistraties.  

 
13. Piet Mout is huisarts en was jaren lid van de NTS redactieraad 
 
14.  Pieter Jochems is sinds een aantal jaren actief als trainer, organisatie- en opleidingsadviseur. Pieter heeft 

ervaring in alle geledingen van de keten van acute zorg; zowel in de 1ste als 2de lijn. Hij is een van de 
oprichters van de Stichting Trauma Nursing Nederland (STNN), een door de beroepsgroep van SEH-
verpleegkundige, werkgevers, overheid alsook de IGZ erkende onderwijsinstelling op het gebied van de 
acute zorg. Als adviseur richt hij zich vooral op vraagstukken rondom de beroepsinhoud, 
deskundigheidsbevordering, herinrichting van werkprocessen en samenstelling van teams. De kennis en 
ervaringen die hij heeft opgedaan in de 2de lijn acute zorg maakt hij toepasbaar en toegankelijk voor de 
1ste lijn acute zorg, zowel voor doktersassistenten alsook huisartsen. Pieter was nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Na de NTS-pilotperiode richtte hij zich vanuit 
Latona Organisatie- & Opleidinsgadvies volledig op het ontwikkelen en uitvoeren van 
onderwijsprogramma’s gericht op het gebruik en implementatie van de NTS op zowel de huisartsenpost, 
meldkamers alsook de SEH van het ziekenhuis. 

 
15.  Dr. Pierre M. van Grunsven, arts/medisch manager Regionale Ambulancevoorziening en Meldkamer 

Ambulancezorg Gelderland-Zuid. 
Bekleed deze functie sinds 2002, was voorheen huisarts. Heb belangstelling voor wetenschappelijk 
onderzoek in de ambulancezorg, en heb intensief meegewerkt aan het maken en implementeren van het 
NTS. Ben lid van de landelijke redactieraad NTS. 

 
16. Paul Giesen studeerde geneeskunde in Nijmegen en volgde daar de huisartsenopleiding. Hij is sinds 1983 

huisarts in Gezondheidscentrum ’t Weeshuis te Nijmegen. Tussen 1987 is hij tevens verbonden aan het 
Radboud UMC te Nijmegen als huisarts groepsbegeleider en coördinator beroepsopleiding. Sinds 2002 is 
hij verbonden aan de afdeling IQ healthcare van het Radboud Nijmegen als coördinator van het 
spoedzorgonderzoek. In 2007 promoveerde hij op het thema “Kwaliteit van zorg op Huisartsenposten” . 
Hij publiceerde samen met zijn team meer dan 100 artikelen en 150 rapporten. Samen met zijn team 
begeleidt hij jaarlijks 10 student in hun wetenschappelijke stage en begeleidt promovendi. Hij een van de 
drijvende krachten achter de kaderopleiding “ huisarts en spoedzorg”. Hij ontving meerdere 
onderscheidingen waaronder Officier in de orde van Oranje Nassau. 
Marleen Smits studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht en communicatie- en 
informatiewetenschappen in Tilburg. Tussen 2005 en 2009 werkte zij bij het NIVEL in Utrecht binnen het 
landelijke onderzoek naar onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen. Zij promoveerde in 2009 op 
het thema “Onbedoelde gebeurtenissen in ziekenhuizen: oorzaken en de rol van de 
patiëntveiligheidscultuur”.  Sinds 2009 werkt zij op de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc in 
Nijmegen binnen het spoedzorgonderzoek. Zij schrijft onderzoeksvoorstellen, stuurt lopende projecten 
aan en schrijft artikelen en rapporten. Bovendien begeleidt zij promovendi en geneeskundestudenten in 
hun wetenschappelijke stage. 

 
  Marleen Smits 
 
17. Zie 3. 



 
18.  Jan Paul Verdenius, huisarts 

Afgestudeerd in 1981, in datzelfde jaar 3mnd kindergeneeskunde gedaan in Dominica Caribisch gebied 
onder supervisie van kinderarts Kaplan van Harvard.Daarna 2 jaar staflid geweest bij therapeutische 
gemeenschap De Breegweestee voor jonge verslaafden. 2 jaar tropenopleiding Antonius Ziekenhuis 
Sneek+Koninklijk Instituut voor de tropen. 
2,5 jaar tropenarts in Malawi, 1 jaar huisartsenopleiding VU. Sinds november 1989 apotheekhoudend 
huisarts in Heeg. Tot 2009 verloskundig aktief. In 1997 11-stedentocht gereden. In 2000 op verzoek van 
Bohn Stafleu & Van Lochem boek Spoedgevallen (voor assistentes) geschreven samen met Djoeke 
Krommendijk. In 2004 2e druk, waarin de toen recent verschenen NHG-TriageWijzer is geïntegreerd. Boek 
heeft tot 2012 gelopen, in totaal 12.000 van verkocht. Daarna overgegaan in boek Triage. Geef regelmatig 
onderwijs over spoedgevallen, triage en het pluis-niet-pluisgevoel. Dit laatste in 
samenspraak/samenwerking met prof dr Erik Stolper. 

 
19.  Menno I. Gaakeer is als SEH-arts KNMG verbonden aan het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes en 

heeft de afgelopen tien jaar op verschillende afdelingen SEH in Nederland gewerkt. Als voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging Van Spoedeisende Hulp Artsen (2010 t/m 2013) is hij intensief betrokken 
geweest bij de discussie over concentratie en differentiatie van (spoed)zorg. Hij is voorzitter van het 
Spoedeisende Geneeskunde Onderzoeksfonds (SGOfonds), een fonds ter stimulatie van wetenschappelijk 
onderzoek binnen het domein van de Spoedeisende Geneeskunde. Als lid van de hoofdredactie heeft hij 
meegewerkt aan de vernieuwde uitgave van het ‘Leerboek Acute Geneeskunde, een praktische aanpak’. 
Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren over verschillende aspecten van SEH-zorg in Nederland 
gepubliceerd.  Momenteel doet hij onderzoek naar afdelingen SEH in het kader van een promotietraject 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Menno Gaakeer is géén voorstander van het Nederlands Triage 
Systeem. 

 
Peter de Groof is praktiserend huisarts en medisch manager van de Spoedpost in Haarlem,  één van de 
eerste Spoedposten in Nederland met een geïntegreerd organisatiemodel van SEH en HAP. Hij is als 
opleider verbonden aan de huisartsenopleiding van het AMC te Amsterdam en lid van de commissie 
kwaliteit en registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de KNMG. In 2013 was hij voorzitter van 
de werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap  die het NHG Standpunt Huisarts en Spoedzorg 
heeft opgesteld. Meerder malen heeft hij gepubliceerd over de Spoedpost en de inrichting van de 
spoedzorg,  eind 2014 verscheen een artikel in Medisch Contact nog over populatiebekostiging van 
Spoedzorg.  De afgelopen jaren heeft hij vele huisartsen getraind voor de functie van regiearts en het 
gebruik van de NTS.  

 
20. Josianne Vreeburg, samen met Rita Nieuwenhuis, oprichter en eigenaar  van Bloom|Communicatie met 

Zorg (2006), is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in communicatiewetenschappen en vanaf 
het begin van haar carrière actief op het gebied van communicatie. Zij heeft bij diverse communicatie- en 
organisatieadviesbureaus gewerkt. Vanaf 2004 is zij betrokken bij de ontwikkeling van de 
huisartsenposten. Als trainer en coach voor triagisten, huisartsen en leidinggevenden werkzaam bij 
huisartsenposten is ze op landelijk niveau betrokken bij de professionalisering van het triageproces als 
vakgebied.  

 




