Dit boek gaat een substantiële bijdrage
leveren aan een gezondheidszorg waarin
artsen met meer plezier en voldoening
werken en daardoor ook de kwaliteit van
zorg inclusief de patiëntveiligheid op een
hoger plan brengen.
prof.dr. Gerrit van der Wal, voormalig
inspecteur-generaal bij de Inspectie IGJ
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Hans Rode schrijft in een
taal die dokters begrijpen en
onderstreept zijn woorden
door het te illustreren met zijn
eigen bijzondere levensloop.
Edwin Knots,
kinderarts en bestuurder

Hans Rode laat je in dit boek de geheime route zien waarmee je als arts kunt slalommen tussen de piketpaaltjes in je
medische carrière. En zelfs off piste kunt gaan, zonder in lawines terecht te komen. Of je nu onzeker aan je eerste baan
bent begonnen of juist met je handen in je haar zit omdat je
niet weet of en hoe je je pensioen bereikt: dit boek geeft je
richting en houvast. Behalve voor artsen ook geschikt voor
familieleden, managers en bestuurders in de zorg. Ongeschikt voor ‘baby-boomer-bullies’ en artsen met lange tenen.
Dit boek is geen pil. Daar is het te dun voor. Het is ook geen
zelfhulpboek. Die zijn er al genoeg voor artsen. Dit boek is
een onderdeel van een platform. We zien het als onderdeel
van een groter geheel: als een laboratorium waarin we werken aan een gezondheidszorg die klaar is voor de volgende
generatie patiënten, artsen, coassistenten en collega-zorgverleners. Voor artsen die hun roeping kunnen volgen in werk
waar ze weer vrolijk van worden en gezond bij blijven, waar
hun naasten gelukkig van worden en hun patiënten gezonder. Bij het boek zullen de komende tijd geaccrediteerde
webinars, online trainingen en cursussen worden ontwikkeld.
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Ik kon het niet laten toch
wat aan zelfhulp te doen... Bravo!
Bob Hoogenes, anios acute psychiatrie

OVER DE INHOUD
Wat je als arts niet meekreeg tijdens de studie geneeskunde
maar wel ontdekt in dit boek:
1. Hoe je omgaat met opleiders en collega’s uit een andere generatie.
2. Hoe je relaties thuis of buiten het werk onderhoudt, herstelt en
APK keurt.
3. Hoe je van een vrachtwagenchauffeur een arts maakt en andersom.
4. Hoe je energieslurpende patiënten en collega’s vriendelijk de
deur kunt wijzen.
5. Waarom het oplossen van problemen niet leidt tot geluk of succes.
6. Hoe je jouw patiënten geruststelt en uitnodigt om een volgende
stap te nemen.
7. Hoe je kunt delegeren in plaats van presteren (en hoe je jouw
manager managet).
8. Hoe je afrekent met je perfectionisme en onzekerheid.
9. Wat succesvolle artsen doen en laten om zich gelukkig te voelen.

Hier en daar confronterend,
maar vooral behulpzaam.
Edwin Knots, kinderarts en bestuurder

BESTELLEN?

OVER DE AUTEUR
Hans Rode helpt artsen en gezondheidsinstellingen om topfit te blijven in een
high-performance omgeving. Hij werkte
als SEH-arts, staflid en medisch directeur
in binnen- en buitenlandse ziekenhuizen, vloog als privépiloot in Afrika en
werkt nu ruim tien jaar als psychiater en
ondernemer. Hij werkte en schreef voor
grote bedrijven en organisaties zoals de
artsenfederatie KNMG, Medisch Contact,
de Inspectie IGJ, KLM en academische
ziekenhuizen.

U kunt Het is maar werk bestellen via www.tijdstroom.nl en
verder in iedere (online) boekhandel in Nederland. Wilt u meerdere
exemplaren in één keer aanschaffen voor uw organisatie?
Dan bieden we u een aantrekkelijke korting. Neem contact op
met de uitgever, Gina Doedens, voor meer informatie
(g.doedens@tijdstroom.nl of 030 2364450).
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