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Nora Irene Regensburg

Geboren 08 april 1945 te Rotterdam

Opleiding en werk

Na het Montessori basis onderwijs in 1956 op 11 jarige leeftijd toegelaten op het 

Gymnasium Erasmianum te Rotterdam. In 1962 werd met goed gevolg het eindexamen 

afd. Beta afgelegd.

Na het gymnasium verbleef zij 1 jaar op een kostschool in de buurt van Lausanne voor 

talen studie Frans en Engels In beide talen werd met goed gevolg het Pittman examen 

afgelegd. In die tijd kreeg zij vioolles van de toenmalige concertmeester van het 

Philharmonisch Orkest van Geneve de heer André Loew, die helaas verongelukte.

In 1963 kwam zij aan in Leiden voor de studie geneeskunde en werd lid van de VVSL. In 

het tweede jaar maakte zij deel uit van de lustrumcommissie van de Medische Faculteit.

Van 1967 – 1968 als student-assistent in het niertransplantatieteam verantwoordelijk 

voor het maken van Renogrammen belangrijk voor de niertransplantatie patienten om 

te kijken hoe en of de getransplanteerde nier werkte. In 1968 werd gestart met een 

promotie  onderzoek dat helaas door prive omstandigheden niet kon worden afgemaakt. 

In 1969 doctoraalexamen en op 14 mei 1971 artsexamen. 

Op 1 juni 1971 werd gestart met de opleiding tot oogarts in het Oogziekenhuis te 

Rotterdam. Met als aandachts- gebieden hoornvlies afwijkingen en kinderoogheelkunde

Opleiders: prof.dr. H.E Henkes, prof.dr. A.Th.M. van Balen. Op 1 juni 1975 werd zij 

ingeschreven in het specialisten register als oogarts.

Van 1975 tot 1982 freelance gewerkt als oogarts in het Maasziekenhuis te Boxmeer en 

het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray. In die tijd werden drie kinderen geboren 1975, 

1977 en 1980.

Na de echtscheiding werd in 1982 een praktijkdeel overgenomen in het St. Anna ziekehuis 

( tegenwoordig Bernhoven) te Oss. In het ziekenhuis was zij gedurende 15 jaar de enige 

vrouwelijke specialist. Zij heeft de organisatie van de afdeling Oogheelkunde vernieuwd. 

Zij richtte en eigen firma op genaamd “Renocon”voor het aanmeten en verkopen van 

contactlenzen, compleet met eigen label vloeistoffen . 

Om het management en de financien van de afdeling beter te runnen, werd het met goed 

gevolg het AOV examen( Algemene OndernemersVaardigheden) afgelegd. Hierin werd 

ingegaan op operationeel management, personeel en organisatie, financiële administratie, 

marketing en financieel management. Ook volgde zij diverse managementcursussen bij 

o.a. Twijnstra en Gudde en de Erasmus Universiteit.
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Nadat de kinderen het huis hadden verlaten heeft zij 1998 gesolliciteerd naar de positie van 

“chef de policlinique “op de afdeling oogheelkunde in het Academisch Medisch Centrum 

te Amsterdam. In oktober was zij begonnen met de werkzaamheden die bestonden uit 

50% management taken, 50% patientenzorg, onderwijs , onderzoek, aandachtsgebied 

Orbita( oogkas). Ondanks het feit dat de meeste promoties plaats vinden aan het begin 

van een academische carriere en niet aan het einde is zij toch in 2005 gestart met een 

promotie onderzoek dat zij dit jaar heeft afgerond.

Andere activiteiten

In het St. Anna ziekenhuis in Oss was zij van 1985 – 1990 penningmeester medische staf 

en sloot de periode af met een positief saldo. 

Ondanks het feit dat er met het ziekenhuis geen loondienst situatie bestond heeft zij zich 

beschikbaar gesteld en is gekozen in 1995 in de nieuwe Ondernemingsraad St. Anna 

ziekenhuis. De motivatie was dat het personeel van het ziekenhuis ook de vrijgevestigde 

specialisten ter harte gaat en ook de dokters opkomen voor de mensen waarmee ze 

werken. De OR heeft haar vervolgens tot vice voorzitter gekozen.

In 1990 besloot de toenmalige specialisten vereniging LSV dat het centraal bestuur moest 

gaan emanciperen. Via de VNVA( de vereniging van nederlandse vrouwelijke artsen) 

werd zij gevraagd om dat te doen en heeft zij toegestemd. Na een bepaald vrouw 

onvriendelijke sollicitatie ronde werd zij gekozen als enige vrouw binnen het 22 leden 

tellende centraal bestuur. Zoals gebruikelijk begon iedere vergadering met de aanhef 

“Mijne Heren” na vele interrupties van haar kant was het na 1 jaar “mevrouw , mijne 

heren “ Het was een zeer woelige tijd met veel extra vergaderingen en nadat in 1993 het 

voltallige dagelijks bestuur was opgestapt heeft zij haar verantwoordelijk-heid genomen 

en heeft in 1993 en 1994 als secretaris in het dagelijks bestuur gefungeerd. 

In deze periode ( 1990 t/m1994) was zij lid van de commissie in- en externe communicatie 

en de belangencommissie materiele aangelegenheden (BMA) die oa met de ziekenfondsen 

onderhandelde over tarieven. De LSV is uiteindelijk opgegaan in de huidige Orde Medisch 

Specialisten.

In 1991 maakte de stichting Teleac om een TV-serie te maken over specialismen in de 

gezondheidszorg. Hierbij ging het niet om academisch hoogstandjes , maar om gewone 

specialisten in gewone ziekenhuizen. Voorwaarde was wel dat de specialist in staat moest 

zijn patienten te vinden die gefilms wilde worden en die bereid waren hun eventuele 

operatie ook te laten filmen. Via de LSV werd zij gevraagd dit te doen. Deze reportage 

heeft naar later bleek enkele jonge artsen geinspireerd om oogarts te worden.

 

In 1992 werd zij lid van de begeleidingscommissie ter evaluatie van de regionalisatie 

van de voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Deze commissie ingesteld door 
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de Ziekenfondsraad moest nagaan of de voorzieningen voor blinden en slechtzienden 

inderdaad gebundeld waren per regio in Nederland. 

In 1994 werd zij gekozen tot Regio ambassadeur voor de Regio Brabant ,Zeeland en 

de Zuid Hollandse eilanden en als zodanig gekozen in het hoofdbestuur van de Koninklijke  

Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst en vervulde het 

voorzitterschap van de commissie Medische Ethiek en van de commissie Arts en Arbeid.

Tevens was zij lid van de commissie Continuum Medisch Onderwijs die vooropleidingen 

en vervolg opleidingen op elkaar moest laten aansluiten. 

Tijdens de zittingsperiode in het hoofdbestuur had zij zitting in de ( inmiddels 

opgeheven) Nationale Raad van de Volksgezondheid ter advisering van de minister van       

Volksgezondheid

Binnen de eigen beroepsgroep was zij eerst lid en daarna adviseur van de Beroeps 

Belangen Commissie, van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. 

Sinds 2002 vertegenwoordiger van het AMC in de Kamer Academische Specialisten 

van de Orde Medisch Specialisten(OMS). Binnen deze kamer is zij lid van de commissie 

CAO , die de onderhandelingen met de werkgevers begeleid. Gezien de management 

trainingen en bestuurservaringen is zij zeer geschikt voor. 

In 2003 werd zij gekozen in de Ondernemingsraad van het AMC en vervuld als voorzitter 

van de financiële commissie de taak om de financien van het ziekenhuis te bewaken in 

begrotings-, kwartaal- en jaarcijfer cyclus .

Lidmaatschappen: het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap( sinds 1971), de 

Nederlandse Contactlens Society, de internationale Society of Dacryology , de European 

Society of Cataract- and Refractive Surgery, International Society of Ocular Oncology, is 

candidaat lid van de Eupean Society of Orbital, Plastic and Reconstructive Surgery.

Sinds 1991 tevens lid van de American Academy of Ophthalmology en Women In 

Ophthalmology . 

November 2008 kreeg zij van de Women Physician Congress (telt 63.000 leden) van de 

American Medical Association(AMA), de overkoepelende organisatie van alle artsen in 

de Verenigde Staten, (vergelijk de KNMG) de AMA-WPC Physician Mentor Recognition 

Program Award.
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