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Pieter van der Burgh (1953) heeft zich na zijn studie geneeskunde gespecialiseerd in cardiologie. Als
cardioloog heeft hij 22 jaar in het MST te Enschede gewerkt waar hij leiding gegeven heeft aan de
maatschap cardiologie, mede aan de basis stond van het hartchirurgisch centrum en voorzitter was van de
coöperatie van vrijgevestigd specialisten. In 2009 vertrokken naar Curaçao en aldaar plaats genomen in de
Raad van Bestuur van het St Elisabeth ziekenhuis om succesvol een saneringstraject uit te voeren. Nadien
als consultant de financiële basis gelegd voor een cardiologisch interventiecentrum. Bij terugkeer in
Nederland heeft hij zich bij de Praktijk aangesloten om projectmatig ondersteuning te bieden aan
verschillende vakgroepen.

Waarom De Praktijk
‘Bij het afscheid als medisch specialist heb ik betoogd dat het vak al die jaren aantrekkelijk bleef
door innovaties binnen het vakgebied maar zeker ook door alle zaken die zich daarbuiten
voordeden op het gebied van bestuur, financiën en ICT. Deze kennis kwam goed van pas bij de
periode daarna als ziekenhuisbestuurder waar een moeilijk saneringstraject noodzakelijk was.
Een taak in beide functies was het oplossen van problemen voor anderen en het helpen
structureren en uitvoeren van plannen. Mijn ervaring is dat dit het beste gaat door een
samenspel van analyse, heldere data die door eenieder worden gedragen en bespreking daarvan
met als doel de verschillen te verkleinen tot een acceptabel niveau.
Op deze wijze wil ik graag anderen helpen problemen te voorkomen of op te lossen, waarbij mijn
achtergrond als arts en bestuurder zeker meehelpt. Ook heb ik geleerd dat samenwerking en het
hebben van een klankbord van vitaal belang is. Advisering vanuit de Praktijk heeft dan ook mijn
voorkeur en zal een positief effect op het resultaat hebben.’
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Samenvatting CV
2014- heden
2012- 2014
2009-2011
1987-2009
1984-1986
1981-1984
1980-1981
1972-1979
1971-1972
1965-1971

Verschillende projecten in ziekenhuizen voor De Praktijk
Waarnemingen en adviezen als cardioloog en consultant
Interim management lid RvB St Elisabeth Hospitaal Curaçao
Cardioloog Medisch Spectrum Twente Enschede
A opleiding cardiologie St Antonius ZH Nieuwegein
Interne deel opleiding St Elisabeth Hospitaal Curaçao
B Opleiding cardiologie Zuiderziekenhuis Rotterdam
Geneeskunde R.U. Leiden
Fysische chemie R.U. Leiden
Chr. Gymnasium Sorghvliet 's Gravenhage (gymnasium β)

EXPERTISEGEBIEDEN
•
•
•
•

Medische inhoudelijk
Financieel strategisch
Implementatie ICT
Interim management

PRAKTIJKERVARING
2014-heden

Langere projecten in verschillende ziekenhuizen:
• begeleiding na calamiteit bij fusiemaatschap om verscherpt toezicht IGJ te voorkomen
• samenwerkingsproblematiek opgelost in grote samengestelde vakgroep IC daarbij ook
opstellen reglementen en financiële afspraken.
• Adviezen voor ondernemingen die (facilitaire) deelneming overwogen binnen
ziekenhuisorganisaties en daar met voor hen afwijkende wetgeving werden
geconfronteerd.
• Samenwerkingsproblematiek op gebied van WBMV verrichtingen in de cardiologie
tussen de verschillende ziekenhuizen in Rotterdam.
• Onderzoek naar opstellen PvE voor HAP Catharina Eindhoven
• Voorzitter van commissie van advies bij functioneringsvraagstukken medisch specialist.
• Adviseur vakgroep cardiologie binnen hartchirurgisch centrum

2010-2014

Waarnemingen in diverse cardiologische praktijken op Curaçao en in Nederland.
Tussentijds korte adviestrajecten (o.a bij VvAA).

2012-2013

St Elisabeth Hospitaal Curaçao: extern coördinator in opdracht van RvB voor financieel
strategische en inhoudelijke opzet van een hartcatheterisatiekamer tevens Dotterkliniek,
welke in december 2013 operationeel is geworden.

2009-2011

St Elisabeth Hospitaal Curaçao, lid Raad van Bestuur (RvB), medisch directeur, interim
management om exploitatieverliezen te elimineren middels saneringstraject (succesvol
afgesloten).

1987-2009

Medisch Spectrum Twente , ziekenhuis Enschede: Cardioloog, specifiek verantwoordelijk
voor organisatie en inhoud van hartfalenzorg (o.a. hartfalenpoli) , hartrevalidatie, zorg voor
volwassenen met congenitale hartziekten en cardiale MRI.

Organisatorische ervaring:
2018-2019

NVVC (Ned. Vereniging Voor Cardiologie): Werkgroep consultancy NVVC met opdracht
consultancy vanuit BV voor NVVC vorm te geven

1998-2009

NVVC: bestuurslid werkgroep congenitale cardiologie bij volwassenen.

2000-2008

NVVC: lid Beroeps Belangen Commissie (BBC).

2002-2008

MST Enschede: bestuurslid maatschap cardiologie waarvan in 2007 opnieuw voorzitter,
tevens medisch coördinator, financieel medeverantwoordelijk voor exploitatie afdeling
cardiologie (€ 29 miljoen ).

1999-2008:

MST Enschede: werkgroep honorarium initiatief behorende bij het collectief van
vrijgevestigd specialisten, waarvan in de periode 2000-2004 ook voorzitter. In die
hoedanigheid tevens lid van onderhandeldelegatie RvB met verzekeraars over
ziekenhuisbudget.

1996-2008

MST Enschede: lokale coördinator voor vele internationale geneesmiddelonderzoekingen,
volgens de principes van Good Clinical Practice. Ook landelijk coördinator (Seniors trial) en
lid van International Oversight Committee (Elite II). Lid van morbidity en mortality
classification comittee (Aspect 2 onderzoek).

2005-2008

MST Enschede: lid adviesraad automatisering MST t.b.v. RvB, in die hoedanigheid RvB
vergezeld naar HIMSS 2008 ter inventarisatie kandidaat leveranciers nieuw ZIS.

2006

MST Enschede: mede voorzitter BPR (Business Proces Redesign) platform MST ten tijde van
interim RvB voor een beoogde ombuiging van het budget t.g.v. € 10 miljoen.

2006-2008

MST Enschede: Ontwikkeling landelijke Prestatie-Kwaliteits-Indicatoren (PKI) voor hartfalen
(in samenwerking met Plexus).

2005

NVVC: Landelijk organisator Symposium Rechterkamer-falen bij aangeboren
hartafwijkingen.

1995-2004

MST Enschede: nauw betrokken bij opzet hartchirurgisch centrum (historische omzet ca.
€ 40 miljoen) met name in financieel en strategisch opzicht.

1998-2000

MST Enschede: introductie volledig digitaal EPD voor afdeling Cardiologie. Vanaf 2000 ook
werkelijk in gebruik.

1996-2000

MST Enschede: Eerste Verantwoordelijke voor Research afdeling van afdeling cardiologie, in
die periode opgezet als Cardioresearch Enschede BV. (Omzet ca. € 500.000).

1995- 1999

MST Enschede: voorzitter maatschap cardiologen Enschede.

1992-1997

MST Enschede: Farmacotherapie commissie (belast met keuzes voor formularium van
gehele ziekenhuis).

1990-1994

MST Enschede: secretaris medisch stafbestuur.

1990-1994

Landelijke Specialisten Vereniging, later Orde van Medisch Specialisten: Regiovoorzitter
tevens landelijk vertegenwoordiger voor de regio Twente.

1989

MST Enschede (toen nog Stadsmaten en Ziekenzorg): vertegenwoordiger in commissie ter
voorbereiding functionele fusie van beide afdelingen cardiologie, inclusief bouwplannen
(nadien nog 2 maal bouwplannen van nieuwe CCU dan wel thoraxcentrum begeleid).

1972-1973

RU Leiden: studentbestuurslid MFLS (Medische Faculteit der Leidsche Studenten).

OPLEIDING
1984-1986
1981-1984
1980-1981
1972-1979
1971-1972
1965-1971

A opleiding cardiologie St Antonius ZH Nieuwegein
Interne deel opleiding St Elisabeth Hospitaal Curaçao
B Opleiding cardiologie Zuiderziekenhuis Rotterdam
Geneeskunde R.U. Leiden
Fysische chemie R.U. Leiden
Chr. Gymnasium Sorghvliet 's Gravenhage (gymnasium β)

AANVULLENDE OPLEIDINGEN
2015
2011
2000
1990-1995
1994

Auditor IFMS (Multi Source Feedback methode)
Good Corporate Governance voor commissarissen
Good clinical practice in cardiovascular research
Diverse management cursussen
Diploma stralingshygiëne 4A (TNO)

Overig
2004-2009
2005-2008
1974-1975

Voorzitter Sport en IJsvereniging Enschede
Lid commissie KNSB ter voorbereiding bouw nieuwe 400m kunstijsbaan te
Enschede (welke in 2008 werd geopend).
Praeses sociëteitscommissie van de LVVS Augustinus te Leiden

