
 

 
 

VAV COVID-19 Dialoog 
 

Online Intervisie Serie 

● Do 27 mei 2021: 15:00 – 17:00uur 
● Do 03 juni 2021: 15:00 – 17:00uur 
● Di 08 juni 2021: 15:00 – 17:00uur 

 

Hoe kijk jij naar hoe we in Nederland omgaan met de COVID-19 pandemie? Ligt de 
nadruk teveel op bestrijding van de infectie? Of juist te veel op de maatschappelijke 
en economische impact? Leren we snel genoeg van wat wel en niet werkt en zijn we 
wendbaar genoeg? 

Dat zijn grote vragen waar we, artsen betrokken bij de volksgezondheid, allemaal 
een eigen mening over hebben. Dat is niet gek gezien onze verschillende 
achtergronden, werkplekken en expertise, verenigd in de VAV. Als we nu voorbij de 
grote vragen meer beschouwend naar onszelf kijken, naar de rol die wij als artsen 
volksgezondheid hebben of hadden moeten nemen tijdens deze pandemie. Benutten 
we dan onze kennis en kunde op de goede manier en weten we onze adviezen bij 
de juiste beslissers op tafel te krijgen?  

Daarover willen we met elkaar in dialoog. Dat doen we in een aantal sessies. Te 
beginnen met een sessie waarin we vrij onze perspectieven delen, daarna een 
sessie om scherper te krijgen wat we belangrijk vinden, en ter afsluiting van deze 
serie een sessie om te definiëren waar we als vereniging echt mee aan de slag 
gaan. Onze ambitie is om via dit drieluik van gesprekken scherper te krijgen waar 
onze meerwaarde zit - voor, tijdens en na volksgezondheidscrises. Zo kunnen we 
onze verenigings acties meer richten en onze rol als partner voor ‘de buitenwereld’ 
verder ontwikkelen. 

We laten ons in deze online gesprekken begeleiden door professionals. Daarbij 
maken we gebruik van verschillende technieken: Deep Democracy, Human centered 
design, Waardendialoog en Appreciative Inquiry. Zo maken we kennis met 
verschillende gesprekstechnieken die we ook in ons werk kunnen benutten. 



 

 
Programma 
Do 27 mei 2021: Sessie I Wat zijn de perspectieven op onze rol in de pandemie bestrijding? 
 
15:00 Welkom  
 Dr. W.R. (Ward) Bijlsma, bestuur VAV 
15:10 Spiegel op de pandemie en de rol van artsen volksgezondheid 

Drs. E. (Everhard) Hoftra, Arts M+G/ infectieziektebestrijding, voorzitter Nederlandse 
Vereniging voor Infectieziektebestrijding (of een ander lid van de NVIB) TBC 
Drs. M. (Marleen) Kraaij - Dirkzwager, arts M+G (vrijgevestigd) 

15:30 Deep Democracy Dialoog, Welke perspectieven hebben wij op de COVID-19 
pandemie en welke mogelijkheden zien we om bij te dragen? 

 Charlotte Kobus, facilitator 
16:50 Afronding 
17:00 Einde 
 
Do 03 juni 2021: Sessie II Welke waarden zijn voor artsen volksgezondheid belangrijk?  
 
15:00 Samenvatting Sessie I 
15:10 Waarden dialoog, in gesprek over onderliggende gemeenschappelijke waarden 

vanuit overeenkomsten en verschillen 
 Renske Bouwknegt, facilitator 
16.50 Afronding 
17.00 Einde 
 
Di 08 juni 2021: Sessie III Hoe gaan we vergroten wat we al kunnen? 
 
15:00 Samenvatting Sessie II 
15:10 Appreciative Inquiry, ook wel Waarderend Onderzoeken genoemd. Door 

waarderende vragen positieve ontwikkelingen in gang zetten: benoemen wat al goed 
gaat en dat vergroten  

 Renske Bouwknegt, facilitator 
16.50 Afronding en vervolgstappen 
17.00 Einde 
 
Leerdoelen 
De geneeskundige volksgezondheid heeft inzicht in: 

● Verschillende perspectieven op ‘beheersing’ van gezondheidscrises en de impact 
van crises op de volksgezondheid 

De geneeskundige volksgezondheid heeft inzicht in de: 
● Onderliggende waarden die voor hen een rol spelen bij keuzes om wel/ niet te 

handelen tijdens gezondheidscrises 
De geneeskundige volksgezondheid heeft inzicht in de  

● Eigen rollen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden om te handelen voor, tijdens 
en na gezondheidscrises. 

De geneeskundige volksgezondheid heeft kennis met 
● Gesprekstechnieken om verschillende perspectieven te verkennen, onderliggende 

waarden te benoemen en te waarderen en groter te maken wat goed gaat. 



 

 
Achtergrond sprekers 
 
Everhard Hofstra  
In het begin van zijn loopbaan hing Everhard Hofstra onder SAR-helikopters en voer hij 
met de marine mee naar de West. Tegenwoordig zit hij vaak in een kantoortuin. Toen 
was hij militair huisarts, nu is hij arts Maatschappij + Gezondheid met 
deskundigheidsgebied Infectieziektebestrijding bij GGD Fryslân. Everhard is voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB). De artsen M+G/ 
infectieziektebestrijding staan vol ‘in de frontlinie’ van de bestrijding van de COVID-19 
pandemie. 
 
Marleen Kraaij-Dirkzwager 
Marleen begon haar loopbaan in conflictgebieden in Soedan. Terug in Nederland 
ontwikkelde haar loopbaan zich langs diverse gezondheidscrises, waaronder de Q-
koortsuitbraak, de dreiging van het ebolavirus en Mers-Cov, de casus Dupont-Chemours en 
de gezondheidsklachten die ontstaan als gevolg van de gaswinningsproblematiek in 
Groningen. Sinds November 2020 werkt Marleen als vrijgevestigd arts M+G. Ze richt zich op 
twee doelen: bijdragen aan netwerksamenwerking bij gezondheidscrises en bijdragen aan 
de doorontwikkeling van ons vak. 
 
Renske Bouwknegt 
Renske is als sociaal wetenschapper vertrouwd met het publieke domein. Ze heeft zich 
geschoold in organisatie-veranderkunde. Ze werkt met het motto “Blijf je verwonderen en 
laat het niet weten toe.” 
 
Charlotte Kobus 
Charlotte is industrieel ontwerper en is gepromoveerd op consumenten hernieuwbare 
energieverbruik. Daarnaast is ze een ervaren facilitator waarbij ze gebruik maakt van co-
creatie en deep democracy. Ze heeft een voorkeur voor vraagstukken waar niemand in zijn 
eentje het antwoord op heeft. 

 
Accreditatie  
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het 
specialisme maatschappij en gezondheid, profielen beleid en advies en indicatie en advies. 
 
Competenties  
Samenwerking, Kennis en wetenschap 20%  
Maatschappelijk handelen en preventie 40% 
Professionaliteit en kwaliteit 40%  
 
De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor 
VAV-leden. Voor VAV-leden is deelname bij het lidmaatschap inbegrepen. 
U kunt zich aanmelden via deze link. U dient wel eerst in te loggen. 
Als VAV-lid heeft u inloggegevens ontvangen. Na inloggen worden uw gegevens 
grotendeels al voor u ingevuld. 


