SKMS: 15 JAAR TOONAANGEVEND KWALITEITSBELEID

KWALITEITSGELDEN
MEDISCH SPECIALISTEN
Nederland is een van de best presterende landen als het gaat om

OOG EN OOR VOOR MAATSCHAPPIJ

SAMENWERKEN

Kwaliteitsgelden worden toegekend aan projecten
die aansluiten bij de belangrijke thema’s die leven in
de maatschappij. Elk jaar werd een of meer specifieke
thema’s centraal gesteld zoals:

De meer dan 1.100 projecten die met kwaliteitsgelden
medisch specialisten zijn afgerond, zijn altijd
multidisciplinair, kennen in 84% betrokkenheid
van (een) patiëntenorganisatie(s) en waar nodig
van de relevante ketenpartners zoals huisartsen,
verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

• Zorg voor kwetsbare ouderen
• Zeldzame aandoeningen
• Acute zorg
• Infectieziekte
• Oncologie
• Verstandig kiezen/Choosing wisely
• Substitutie van zorg
Afgelopen twee jaar stonden de thema’s uit het
Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg
centraal, zoals juiste zorg op de juiste plek, samen
beslissen en uitkomsten van zorg.
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de gezondheidszorg. In 2007 sluiten medisch specialisten een akkoord
om € 0,50 van hun uurtarief toe te wijzen aan het kwaliteitsbeleid
VOOROP IN VERNIEUWING

medisch specialisten. Anno 2022 zijn deze kwaliteitsgelden
medisch specialisten (SKMS) nog steeds beschikbaar, voor onder meer
de ontwikkeling en toepassing van passende zorg.
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Akkoord tussen voorganger
Federatie Medisch Specialisten
(OMS) en VWS over € 0,50 van
het eigen normatief uurtarief
voor kwaliteitsbeleid medisch
specialisten.
Oprichting Stichting
Kwaliteitsgelden Medisch
Specialisten (SKMS) door
OMS en ZN voor (transparante)
toekenning gelden.
Opbouw infrastructuur
kwaliteitsbeleid.
Oprichting Kennisinstituut
van de Federatie Medisch
Specialisten.
Oprichting SKMS 2 door
Federatie Medisch Specialisten
en ZN, toewijzing gelden door
ZonMw.

SOORT PROJECTEN
B
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Met het kwaliteitsbeleid gaan medisch specialisten
voorop in vernieuwing. De kwaliteitscyclus
is de basis van het kwaliteitsbeleid medisch
specialisten. Projecten komen in aanmerking voor
kwaliteitsgelden als zij hieraan bijdragen.
Het kwaliteitsbeleid, de cyclus en de bijbehorende
instrumenten worden daarmee voortdurend
aangepast aan de nieuwste inzichten en eisen.
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De programmacommissies bestaan uit medisch specialisten en vertegenwoordiging vanuit ZN en
Patiëntenfederatie Nederland. Zij kijken ondermeer naar de volgende zaken:
• Relevantie voor de medisch-specialistische zorg
• Multidisciplinair: altijd met andere specialismen en
patiënten, waar nodig met relevante ketenpartners
• Zorgvuldigheid met omgang subsidiegelden
waaronder: geen overlap en dubbele financiering

• Eindproducten zoveel mogelijk gratis beschikbaar
en publiek toegankelijk
• Geen wetenschappelijk onderzoek
• Geen lokale implementatie-activiteiten

SKMS COVID-19 PROGRAMMA

BUDGET PER JAAR

Dankzij de 1,9 miljoen aan kwaliteitsgelden was het
mogelijk tijdens de COVID-19 pandemie ziekenhuizen
en zorgprofessionals heel snel te voorzien van juiste
informatie om adequaat te kunnen (be)handelen.

• 13 miljoen (voor 32 wetenschappelijke verenigingen)
• 1 miljoen voor oncologische richtlijnen
• 0,72 miljoen voor richtlijnen infectiepreventie
Totaal: € 14.720.000

