
“De meerwaarde van en de nood aan leider-
schap in de gezondheidszorg worden door 
Neree Claes mooi geïllustreerd in dit boek. 
De auteur legt hierbij de nadruk op het belang 
van een goed werkend en complementair 
samengesteld team om in een gezondheidsor-
ganisatie kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit te 
bereiken. Een vlot leesbaar en bruikbaar boek 
voor alle gezondheidsactoren.”

Prof Minne Casteels, arts-specialist inwen-
dige geneeskunde, gewoon hoogleraar Far-
macologie KU Leuven, voorzitter Wit-Gele 
Kruis Vlaams-Brabant, voorzitter Europa 
Ziekenhuizen en Imelda vzw

 
“Professionelen in de gezondheidszorg moeten 
beschikken over “leadership attributes” en 
gevormd worden tot “change agents” (Lancet). 
Centraal hierbij staat de focus op de doel-
stellingen van de persoon met een zorgnood 
enerzijds en het creëren van gezonde en recht-
vaardige werkomstandigheden anderzijds. Dit 
boek reikt nuttige handvatten aan om deze 
doelstellingen te bereiken.

Prof Jan De Maeseneer, vakgroep Huisarts-
geneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg 
Universiteit Gent

De zorgsector is volop in beweging en de uitdagingen zijn 
bovendien gigantisch. Er is dan ook een enorme behoefte 
aan artsen en hoofdverpleegkundigen met leiderschapsvaar-
digheden: zij moeten een toekomstvisie kunnen uitdenken 
én een strategie om die visie te realiseren. Artsen en hoofd-
verpleegkundigen zijn dan wel opgeleid om uitstekende zorg 
te verlenen, zij kunnen niet altijd meteen terugvallen op 
reeds ontwikkelde leiderschapscompetenties. Die competen-
ties kan je wel leren. Dit boek biedt daarop een antwoord en 
vult daarmee een grote leemte op. 

De auteur staat stil bij verschillende technieken om leider-
schap te laten groeien vanuit je persoonlijkheid. De grote 
meerwaarde van dit boek ligt in de vele cases en getuigenissen 
waarmee het doorspekt is. Verschillende expert-leiders uit de 
gezondheidszorg verleenden er hun medewerking aan. 

Door zijn originele aanpak is Leiderschap in de gezondheids-
zorg rijk aan informatie, praktijkgericht en vlot leesbaar. Dit 
unieke standaardwerk is een onmisbare inspiratiebron voor 
alle leidinggevenden en leidinggevenden in spe in de zorg, 
artsen, hoofdverpleegkundigen, maar ook niet-artsen en 
andere medewerkers. 

Prof. dr. NEREE CLAES is expert in leidinggeven in de 
gezondheidszorg. Ze doctoreerde op een proefschrift over 
vernieuwende, kwaliteit bevorderende modellen in de 
gezondheidszorg. Ze startte haar professionele carrière als 
geneesheer-directeur van een verzekeringmaatschappij. 
Momenteel is ze voorzitter van het Wit-Gele Kruis Lim-
burg en hoofdgeneesheer in vzw Stijn, dienstencentrum 
Sint-Gerardus en vzw Tevona. Ze is als professor verbonden 
aan UHasselt en aan de Antwerp Management School,waar 
ze een Executive Master of Business Administration behaalde. 
Neree Claes heeft internationale wetenschappelijke publi-
caties op haar naam staan en is spreker op tal van congres-
sen. Ze ontwikkelde het ‘Clinical Leadership Programme’ 
(CLeP) voor artsen en verpleegkundigen. Dit boek vloeide 
daaruit voort.
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