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Levensverwachting bij geboorte



• 100 nanometer (één tienduizendste millimeter) 

• 15 genen (mens: 30.000 genen) 





• Quadruple intensive care capacity

• Prepare wards and emergency department

• Restructure floors and entrances

• Move departments and services to other sites 

• Redeployment of medical and nursing staff

• Secure virus-free sites for urgent non-COVID care 

• Changes to the electronic health record system

• Virology testing

• Working from home including technology

• Staff protection: PPE procurement

• Information and communication

• Security

• …..



Wie kreeg dit voor elkaar? 



Professionals in the lead !

• Snelle en effectieve daadkracht 

omdat het nodig was

• Geen toestemming nodig voor 

elk stapje

• Managers in een 

ondersteunende rol

• Resultaat-georienteerd

• Geen ‘business cases, geen 

PowerPoints







• Niet alleen directie, 

RvB of afdelingshoofd

• Je bent al heel snel

een ‘leider’
– In je team

– Bij de dagelijkse visite

– In werkoverleg

– Bij een incident

• Mensen verwachten

leiderschap van jou



It is 

not

about 

being 

the 

boss



Power  ?  

Influence   







authenticity



Keep it simple !









werkdruk







Werkdruk of gebrek aan controle en support? 









It is never enough…





• Be realistic but: 
• Providing re-assurance
• Staying away from causing

fear and concern
• Being positive and give hope



Woorden maken het verschil

• Ik denk dat deze 

aanpak fout is

• Dit komt niet 

overeen met het 

protocol

• Weet je wel zeker dat 

dit de juiste aanpak is?

• Ik weet niet zeker of dit 

zo in ons protocol staat, 

zullen we dat eens 

opzoeken? 



It is fun to be a leader !




