
Prof. dr. Jacqueline de Graaf, internist 

• 1992 gepromoveerd  - vasculaire geneeskunde 

• 1997 Internist Radboudumc 

• 2007 – nu opleider interne geneeskunde  

• 2011 Hoogleraar Interne geneeskunde  

• 2013 Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen 

• 2013 Voorzitter Regionale Opleidings Cie OOR-ON 

• 2013 Lid dagelijks bestuur COC 

• 2013 Bestuurslid plenaire OOR-ON 

• 2013 Lid NFU –CMV 

• 2013 Lid landelijke stuurgroep ‘dedicated schakeljaar’ 

• 2013 Lid landelijke projectgroep VIO& RIO van OMS 

• 2013 Lid Raad Opleidingen 
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Opleiders 

De Graaf en Netten:  

Voorzitter opleidingscluster Interne Geneeskunde  
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Opleidingsclusters 

Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen 



Missie van het OOR-ON 

• Medisch specialisten opleiden met aantoonbare,  

onderscheidende kwaliteit 

 

• Medical expert in personalized health care 

 

• Medical leaderschip  

‘with a significant impact on healtcare’  

 

 Opleidingsclusters 



‘SAMEN voor kwaliteit’ 
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Samen een beter resultaat 
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beleven 
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1 + 1 = 3 
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visiteren 
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Smeerolie voor 

samenwerking + 

capaciteitsplanning 

Benoem onzekerheid, 

ambiguïteit, conflicten,  

coach en stuur, 

onderhandelen, 

consessies 



Begrijpen 
weten hoe een ander denkt en 

tegen andere zaken aankijkt 

Kennen Weten wat de ander doet 
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Hechten aan de inbreng en 
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beleven 

KBWV 

1 + 1 = 3 



Aantoonbaar, onderscheidende OOR-ON kwaliteit   

Samenwerken aan de opleiding van MS  

“opleidingsclusters in the lead”  


