
Het seminar voor artsen die hun professionele horizon willen vergroten

Twee arts-ondernemers helpen u:

n   Meer uit uw bestaande kwaliteiten te halen

n   Ontsnappen uit de operationele val van de medisch 

specialist

n   Daadwerkelijk expansieve doelstellingen bereiken

Sprekers:  

Marlon Scheuer, MD, MBA and Héctor Medina, MD, MBA, MSc (OB)

Zaterdag, 17 januari 2015

Rotterdam School of Management, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

Thrive! 



Marlon Scheuer is een arts-anesthesioloog met 
een aan de Rotterdam School of Management 
behaalde MBA. Voordat hij startte met zijn studie 
Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en zijn 
specialisatie aan de Nijmeegse universiteit, was 
Marlon technisch analist van aandelen en opties.  
Hij heeft een succesvolle import en export onderne-
ming in zonnepanelen opgezet waarover hij nu nog 
de leiding heeft. Namens Medina Care adviseert hij 
artsenpraktijken op financieel en operationele 
uitmuntendheid.

Héctor Medina is zowel arts als organisatieadvi-
seur. Na zijn medische opleiding in Spanje, heeft hij 
zich gespecialiseerd als anesthesioloog aan de 
Belgische Rijksuniversiteit Gent en als intensivist de 
Nederlandse Rijksuniversiteit Groningen. Daarna is 

hij werkzaam geweest als arts en management 
consultant in meer dan 100 ziekenhuizen in België, 
Nederland, Verenigde Staten, Spanje en zelfs in 
Peru. In 2004 besloot hij de academische genees-
kunde te verlaten en te starten met Medina Care, 
een organisatie gespecialiseerd in de ondersteuning 
van anesthesiologen en de afdelingen waar zij 
werkzaam zijn. Verder heeft Héctor aan de Rotter-
damse School of Management zijn MBA behaald en 
een master in organizational behaviour aan de HEC 
(‘Ecole des Hautes Etudes Commerciales’) te Parijs, 
en de Oxford University in het Verenigd Koninkrijk. 
Op dit moment werkt Héctor aan zijn promotie-
onderzoek aan de Universiteit Tilburg (“Added value 
of anesthesiologists in the Netherlands: a contin-
gent valuation approach”) dat naar verwachting in 
2016 voltooid zal zijn.

Stichting Medina Care verleent in Nederland dien-
sten op management, educatief en klinisch terrein. 
Wij helpen ziekenhuizen en anesthesie afdeling bij 
processen van veranderingsmanagement, waar-
onder de voorbereidingen, audits van veiligheids-
procedures en cultuurveranderingen. Van de 95 
ziekenhuizen in Nederland, geniet onze dienstverle-
ning het vertrouwen van 87 instellingen, inclusief 
die van zes van de zeven academische ziekenhui-
zen. Verder maakt ook het Ministerie van Defensie 
gebruik van onze diensten.

Medina Care is voor haar educatieve programma en 
operationele uitmuntendheid beloond door de 
Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie met 
twee “Best Practices” awards. Verder zijn ons de ISO 
9001:2008 en CSR certificeringen toegekend.

08.30 Ontvangst en koffie

09.00 Introductie
 Héctor Medina

09.15  “Ons zorgstelsel vanaf heden: groeien of 
krimpen?”

    - Zorg als non-market en relevantie daarvan 
voor u als medicus

    - Macroeconomische aspecten welke van 
invloed zullen zijn op de zorg sector

    - Social wicked problems & resolutions
  Marlon Scheuer

10.00  “Het behoud van professionele autonomie 
als medicus”

    - Monopolie, gezag en autonomie
    - Professionele substitutie: andere beroepen en 

IT
    - Hoe machtinteractie tussen management en 

medici werkt en waarom u daarin op de 
hoogte moet zijn 

    -Winnende strategiëen
 Héctor Medina

10.45 Koffiepauze

11.15  “Een duurzame carriere binnen en/of 
buiten de zorg”    

    - Uw huidige positie in kaart brengen
    - Breakout: hoe uw professionele profiel te 

versterken 
    - Professional trends
 Héctor Medina

12.30 Lunchpauze

13.15  “Wat production en production capability 
betekenen voor uw als medicus” 

    - Production & production capability
    - Breaking away from a 9-to-5 job
    - Het instrument: hoe een persoonlijke finan-

ciele  analyse uitvoeren 
    - Breakout: Wegen naar uw doel
  Marlon Scheuer

14.30  “Hybridize!”
    - Riding the IT wave
    - Big data

    - You cannot go it alone
    - Breakout: choosing a program
 Héctor Medina

15.00 Koffiepauze

15.15  “Creating value for your organization or 
clients”

    - Waarom bestaan wij
    - Value is in the eye of the beholder
    - Wie is koning: De patient, de verzekeraar of 

RvB?
    - Wat zijn de juiste waarde indicatoren van een 

ziekenhuis/organisatie?
    - Wat is belangrijker: Efficiëntie of effectiviteit?
    - Investeren in toegevoegde waarde
    - Heeft het managen van artsen een toegevoeg-

de waarde?
    - Hoe transformeer je artsen tot meest waar-

de creërende mensen binnen een ziekenhuis 
organisatie 

  Marlon Scheuer

16.30 Einde van het seminar: borrel
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Artsen zien steeds vaker dat overheidsorganisaties, verzekeraars en zelfs het 
publiek de dienst gaan uitmaken hoe de klinische praktijk gevoerd moet wor-
den. Ze hebben ook moeite te begrijpen waarom hun professionele autonomie 
systematisch wordt beperkt. Gebruikelijke reacties hierop zoals superspecialisa-
tie of standaardisering, zullen echter niet langer uitweg bieden. In feite zullen zij 
uiteindelijk alleen de professionele vrijheid verder beperken.

Hoe kun je als arts uit deze val van deprofessionalisering ontsnappen? Dat is de 
vraag waarover twee succesvolle artsen, onderzoekers en ondernemers Marlon 
Scheuer en Héctor Medina zich zullen buigen in Thrive! Een seminar voor 
artsen die hun professionele horizon willen verbreden. Op interactieve 
wijze zal dit seminar licht schijnen op de vraag waarom artsen snel hun profes-
sionele terrein verliezen, op de mechanismes achter deprofessionalisering en 
hoe dit tij te keren teneinde te genieten van een boeiende professionele en 
persoonlijke toekomst.

Marlon Scheuer en Héctor Medina drijven een goed draaiende adviespraktijk 
waarmee zij medische afdelingen en ziekenhuisdirecteuren ondersteunen. 
Beiden geloven dat de organisatorische en financiële veranderingen die in 2015 
plaats zullen vinden aangewend kunnen worden in het voordeel van artsen, en 
dat er voor hen kansen liggen binnen en buiten de geneeskunde. Bovenal 
geloven Scheuer en Medina dat juist de arts de discipline, intellectuele capacitei-
ten en drijfveer heeft om op elk terrein van het leven succesvol te kunnen zijn. 
Het enige wat gevraagd wordt is om die langbeproefde energie te kanaliseren 
naar productieve doelstellingen.

Marlon Scheuer zal de macro-economische beperkingen toelichten die de 
hervorming van het speelveld van de gezondheidszorg mee zullen brengen, en 
welk impact dit op de artsen zal hebben, vanaf - en niet tot – 2015. Daarna zal 
hij u meenemen naar uw positie op de lange termijn en hoe de knevels te 
doorbreken van een toegenomen gebureaucratiseerd ambacht. Tenslotte zal 
Marlon Scheuer u de techniek bijbrengen hoe u meerwaarde voor uw klant kunt 
creëren. Wie dat ook moge zijn: patiënt, ziekenhuis of partner in een nieuwe 
onderneming.

“Stel u voor dat u Johannes Vermeer bent en dat u slechts 2 uur had gekregen 
om het gezicht op Delft te schilderen en u was verteld welke kleuren u daarbij 
niet mocht gebruiken. En dat u tijdens deze twee uren min of meer  gedwongen 
de taak erbij kreeg om ook het melkmeisje te doen evenals het inlijsten van deze 
twee schilderijen. En die extra’s voor allemaal gratis. Dat, mijn collegae, heet 
management door stress, en het lijkt erop dat u in geen andere situatie verkeert 
dan deze fictieve Vermeer.” 

Héctor Medina zal samen met u laten zien hoe u mogelijk onnodig worstelt 
met het begrijpen van het ziekenhuis management en de verzekeraars onder de 
groeiende druk van de overheid. Hij zal aanwijzingen aanreiken hoe van plaats 
te verwisselen en een nieuw functioneel evenwicht te bewerkstelligen. Naast het 
aanstippen van het onderwerp van professionele vervanging, hoofdzakelijk door 
technologie en robotics, en de manier waarop u mee kunt liften op de ons 
naderende technologische golf, zal Héctor Medina u helpen een beeld te geven 
van uw propositionele waarde als medische professional. Tenslotte zal hij 
richting geven hoe u al uw potentieel kunt aanwenden voor eigen baten en die 
van het gehele gezondheidszorg systeem in Nederland.

“De dingen die u leerde op de medische faculteit zullen geen verschil maken. De 
dingen die u geleerd zijn tijdens uw specialisatie zullen slechts de indruk geven 
dat u uzelf kunt ontworstelen aan dit nieuwe tijdperk van bureaucratie en 
fly-by-wire geneeskunde. U heeft nieuwe attributen nodig, en deze zijn te vinden 
buiten de geneeskunde”.

Dit interactieve seminar zal u inzicht geven over waar u staat als praktiserend 
arts, hoe te ontsnappen uit de val van deprofessionalisering en hoe een koers uit 
te zetten naar een vervullende en expansieve loopbaan. 

Als arts heeft u keer op keer aangetoond dat u alles in eigen handen heeft: 
uithoudingsvermogen en discipline, de intellectuele capaciteiten en aandacht 
voor het detail. En dat is ook het enige wat nodig is om succesvol te zijn onge-
acht waar u mee begint. Er is absoluut geen enkele reden waarom u niet in 
controle zou zijn van uw professionele en persoonlijke lotsbestemming.

Héctor Medina

Waarom deze meeting



One Standard: The Highest.

Wanneer?

17 januari 2015.

Waar?

Rotterdam School of Managament,  

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam.

Voor wie?

n   Artsen, zowel algemeen artsen als specialisten, 

werkzaam in openbare of privé praktijken.

n   AGIOs en AGNIOs.

n   Gehele teams of afdelingen.

Let op: het aantal deelnemers is beperkt.

Uw investering

Om uzelf op het spoor te zetten naar een veel 

hoger vliegende loopbaan, zal dit seminar zich 

direct zelf uitbetalen. Voor een boeiende carriere in 

de hoogste versnelling verdient uw investering in 

dit seminar zich snel terug.  Uw investering bedraagt 

€650,- per deelnemer. Dat is inclusief materialen, 

lunch, koffie/thee en parkeren.

Kosten voor snelle beslissers (inschrijving vóór 1 

september 2014): €500,-.

AGNIOs en AGIOs: €500,-.

Voor groepen groter dan 5 artsen zijn speciale 

tarieven en arrangementen van toepassing. Vraag 

ernaar op ons kantoor via nse@medina.net.

Hoe in te schrijven?

Ga naar www.medina.net/cursussen of stuur een 

mail met uw contactgegevens en naam naar  

nse@medina.net.

Met uw inschrijving gaat u akkoord met het volgende:

Privacy: uw gegevens worden 100% vertrouwelijk 

behandeld en, tenzij op uw verzoek, niet gebruikt 

voor toekomstige doeleinden door Stichting Medina 

Care noch enig andere partij.

Annuleringsbeleid: annulering van uw inschrij-

ving is kosteloos mogelijk tot 1 september 2014. 

Voor latere annuleringen tot 1 december gelden 

annuleringskosten a €75,-. Daarna is restitutie niet 

meer mogelijk.

Accreditatie

Deze cursus is door GAIA (ABAN) geaccrediteerd 

voor 6 nascholings punten.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten neem 

gerust contact op met ons.

Stichting Medina Care

Mia van IJperenplein 34

3065JK Rotterdam

Telefoon 06 52 00052 8

info@medina.net

www.medina.net/courses

De kans op de hoogste versnelling van uw carrière


	Knop 8: 
	Knop 4: 
	Knop 5: 
	Knop 7: 


