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PERSONALIA 
Naam :  C.A.M. (Hans) van Bijsterveldt, arts niet-praktiserend 
Adres :  Liesbos 78, 2134 SC Hoofddorp 
Telefoon :  06 55882787 
E-mail :  vanbijsterveldt@axiaz.nl 
Geboortedatum :  20 juli 1960 
Burgelijke staat :  gehuwd, 2 kinderen 
 
BASISOPLEIDING 
1988 :  Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden 
 
AANVULLENDE OPLEIDING 
2007 : Interdepartementale Management Leergang (NSOB/Berenschot) 
2005 :  LeiderschapsOntwikkelingsTraject VWS (People Dynamics) 
2001 : Zorg en verzekering (Zorgverzekeraars Nederland) 
1999 : Health economics of pharmaceuticals and medical technologies (Stockholm School of 

Economics) 
1995 : Farmaceutische bedrijfskunde (IFB Laren) 
1990/1992 : NIMA-A / NIMA-B 
1990 - heden : diverse cursussen (kennis en vaardigheden) 
 
WERKERVARING 
2013 -  : Zelfstandig consultant en interim manager (bedrijfsnaam: AxiaZ) 

§ gedreven, resultaatgericht, snel ingewerkt, analytisch sterk en verbindend 
§ focus: verbinden van verschillende partijen rond inhoudelijk thema met 

maatschappelijke meerwaarde. Inhoudelijke specialismen: medische producten, 
kwaliteitsinformatie, beleid 

§ inzetbaar bij diverse partijen in en rondom de zorg 
 
Werkgever : Minis ter ie van Volksgezondheid, Welzi jn en Sport, Den Haag 
 
2012 - 2012 : Projectdirecteur ‘Toekomst vaccintaken RIVM’ 

§ eindverantwoordelijk voor projectorganisatie, in opdracht van DG’s van RIVM en 
VWS 

§ opdracht: advies over ontvlechting van de vaccintaken van het RIVM en de wijze 
waarop de delen belegd en georganiseerd moeten worden 

§ eindresultaat: advies met intern draagvlak en implementatieplan, gevolgd door 
akkoord van opdrachtgevers 

 
2010 - 2011 : Interim programmadirecteur Zichtbare Zorg 

§ eindverantwoordelijk voor programmabureau met ca. 40 medewerkers 
§ direct leidinggevend aan MT van 5 personen 
§ verantwoordelijk voor ondersteuning 11 zorgsectoren (in cure en care) om kwaliteit 

van zorg transparant te maken 
§ verantwoordelijk voor overgang van programmabureau naar Kwaliteitsinstituut 



2009 - 2010 : Interim manager cluster Zorg, Nederlandse Mededingingsautoriteit 
§ eindverantwoordelijk voor cluster met ca. 40 medewerkers 
§ leiding gevend via plv. clustermanager, projectleiders en programmamanagers 
§ verantwoordelijk voor toezicht en handhaving mededinging in de zorg: fusies, 

kartels en economische machtsposities (cure en care) 
§ initiatief tot en implementatie van organisatie-ontwikkelingstraject ‘ZOEF’ (Zorg 

voor Ontwikkeling, Efficiëntie en Flexibiliteit) 
 
2007 - 2010 : Plv. directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie 

§ diverse strategische onderwerpen geneesmiddelenbeleid 
§ programmamanager ‘voor mensen met een chronische ziekte' 
§ delegatieleider ontwikkeling masterplan orgaandonatie, gerealiseerd in intensieve, 

interactieve samenwerking met de ‘commissie Terlouw’ 
§ mede leiding gegeven aan organisatie-ontwikkelingstraject ‘Visie 2011’ 

 
2006 - 2007 : Hoofd afdeling Innovatie en beschikbaarheid van medische producten 

§ direct leiding gevend aan ca. 10 senior beleidsmedewerkers, indirecte aansturing 
van ca. 100 personen (bij uitvoeringsorganisaties) 

§ beleidsterreinen: orgaandonatie, medicinale cannabis, productinnovatie, 
weesgeneesmiddelen, medische biotechnologie, nanotechnologie 

§ mede verantwoordelijk voor invulling en invoering reorganisatie GMT 
 
2003 - 2006 : Hoofd afdeling Medische Technologie en Transplantaten 

§ direct leiding gevend aan 10-15 (senior) beleidsmedewerkers, indirecte aansturing 
van ca. 100 personen (bij uitvoeringsorganisaties) 

§ beleidsterreinen: orgaandonatie, medische biotechnologie, nanotechnologie, 
medische hulpmiddelen, medische stralingstoepassingen, bloedvoorziening, 
(bewerkt) lichaamsmateriaal 

 
Werkgever : Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem 
 
1999 - 2003 : Manager Pricing and Outcomes 

§ verantwoordelijk voor prijzen en vergoedingen van geneesmiddelen MSD, 
outcomes research projecten en algemene ontwikkelingen in het beleid rond 
prijzen, vergoedingen en gezondheidseconomie 

§ onderhouden relaties met (onder meer) Ministerie van VWS, College voor 
Zorgverzekeringen, onderzoekers 

 
1994 - 1998 :  Manager Pharmacy Relations 

§ leiding gevend aan apotheekteam (1996-1998) 
§ verantwoordelijk voor ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het 

marketingbeleid van MSD naar apothekers 
§ onderhouden relaties met (onder meer) KNMP en WINAp 

 
  



1992 - 1994 :  Product manager Proscar 
§ verantwoordelijk voor ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het 

marketingbeleid van Proscar naar artsen 
 
1992 :  Sales representative 
 
1990 - 1992 :  Projectmanager automatisering 
 
OVERIGE WERKERVARING 
1986 - 1990 : ABL Consultancy (juridisch adviesbureau) 

§ medeoprichter, zelfstandig ondernemer 
§ verantwoordelijk voor organisatie en acquisitie 

 
1983 - 1990 : Micromatch (softwarebedrijf) 

§ oprichter, zelfstandig ondernemer 
§ verantwoordelijk voor organisatie, acquisitie en ontwikkeling software 

 
NEVENFUNKTIES 
2006 - 2010 : lid gemeenteraad Haarlemmermeer (woordvoerder Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, Sociale zaken en lokale gezondheidszorg) 
2006 - 2008 : lid algemeen bestuur GGD Amstelland de Meerlanden 
2001 - 2003 : lid stuurgroep Gezondheidseconomie, Nefarma 
1999 - 2001 : lid werkgroep Health Economics, Nefarma 
 
HOBBIES 
Golf 
Bridge 
 


