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Voorwoord
Het jaar 2021 gaat de boeken in als het tweede jaar
waarop COVID-19 zijn stempel drukte. Ondanks
meer duidelijkheid over diagnose en behandeling
was er onzekerheid over het verdere verloop van de
pandemie en de invloed daarvan op de zorgsector.
We gaan van crisis naar crisis. Van afschalen naar
inhalen en terug. Van hoop naar moedeloosheid
en collectieve vermoeidheid. Toch laten medisch
specialisten samen met hun collega’s opnieuw zien
hoe ze onder hoge druk de zorg overeind houden.
Zo nemen ze het voortouw met het maken van een
raamwerk om de zorgcapaciteit te maximaliseren,
ze komen met oplossingen voor de kritisch planbare
zorg, doen voorstellen voor de inhaalzorg en maken
een herstelplan voor zorgmedewerkers. Ze voorzien
bestuurders en beleidsmakers van advies, delen kennis
tijdens talkshows en zetten zich in om vaccinatietwijfel
bij patiënten weg te nemen.
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gezamenlijk beleid over de medisch-specialistische
zorg. Voor specifieke beleidsonderwerpen zijn diverse
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Kwaliteit, Opleiding en Wetenschap & Innovatie.

De Federatie ondersteunt en faciliteert medisch
specialisten daarbij op alle mogelijke manieren. Via diverse
webinars en leidraden delen we nieuwe kennis en inzichten
breed onder onze achterban. Bij de politiek dringen we
er meerdere keren op aan alle handen aan het bed met
prioriteit te vaccineren. Het is immers van essentieel belang
dat de sector blijft functioneren.

hulpmiddelen om samen te beslissen. Een goed gesprek is
nodig om tot passender zorg en betere zorguitkomsten te
komen. Ook blijft de Federatie in 2021 stevig inzetten op
de juiste zorg op de juiste plek. Met succes, want tijdens
ons congres blijkt dat er inmiddels 300 initiatieven zijn en
een scan van de NVZ laat zien dat deze beweging steeds
meer geworteld is in de dagelijkse zorgpraktijk.

Naast alle pandemieperikelen gaat het gewone leven
door. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen
laat de Federatie keer op keer de stem van de dokter
horen. De boodschap is helder: laat medisch leiderschap
richtinggevend zijn voor het zorgbeleid. Geef dokters
ruimte en vertrouwen. En investeer in de sector want er
wordt al te lang te veel gevraagd van zorgprofessionals.
Het is een geluid dat sterk leeft onder medisch
specialisten. Uit een peiling blijkt dat zij zich zorgen maken
over de toenemende bemoeienis van zorgverzekeraars en
overheid met hun werk.

Ondanks zorgen over de berg aan uitgestelde zorg die
ons nog wacht, over ex-coronapatiënten met langdurige
klachten en over zorgprofessionals die tegen hun grenzen
zijn aangelopen, zie ik veerkracht, niet aflatende inzet
en saamhorigheid. Ik maak een diepe buiging voor alle
collega’s die – hoe vermoeid ook – dag in dag uit onder de
meest uitdagende omstandigheden de best mogelijke zorg
proberen te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.
Ik hoop van harte dat 2022 ons meer tijd en meer rust
brengt, en dat wij opnieuw de ruimte en het vertrouwen
krijgen om in de zorg te doen wat nodig is.

Samen met patiëntenorganisaties en zorgpartijen lanceren
we de campagne ‘Hallo dokter, hallo patiënt’ met tips en

Peter Paul van Benthem
KNO-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten
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Belangenbehartiging
De aanhoudende COVID-19 crisis, de Tweede Kamerverkiezingen en het daaropvolgende formatieproces
drukken hun stempel op 2021. Het belang van een goed en betaalbaar zorgstelsel is een veelbesproken
maatschappelijke kwestie. De Federatie laat zien hoe zorgprofessionals keer op keer de regie pakken en
benadrukt dat medisch leiderschap richtinggevend moet zijn in het zorgbeleid van het nieuwe kabinet.

MANOEUVREREN OP DE CORONAGOLVEN
, blogt Peter Paul van Benthem op
31 december 2020 wanneer de ziekenhuisopnames weer
sterk oplopen en de druk op de ziekenhuizen toeneemt.
De Federatie roept de overheid op om naast de
kwetsbaren ook het zorgpersoneel snel te vaccineren.
Want als zorgpersoneel massaal uitvalt komt de hele zorg
in gevaar. Begin 2021 komen er alsnog versneld vaccins
beschikbaar voor 40.000 medewerkers in de acute zorg.
Ondertussen is de voorbereiding op een situatie waarin
er niet genoeg plek meer is op de ic’s in volle gang. Het
Draaiboek Triage dat de Federatie en de KNMG in 2020
opstelden, geldt inmiddels als veldnorm. Het kabinet kan
zich aanvankelijk niet vinden in het leeftijdscriterium en wil
spoedwetgeving om dit te laten aanpassen. De Federatie
en de KNMG voeren gesprekken met maatschappelijke
organisaties, veldpartijen, Kamerleden en de minister,
en nemen deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede
Kamer. Uiteindelijk verzoekt de Tweede Kamer de minister
het standpunt te heroverwegen. De minister bevestigt in
januari dat hij alsnog het Draaiboek steunt.
Eind maart wordt duidelijk dat het lastig is om de kritisch
planbare zorg in te halen. Er zijn te weinig handen aan het
bed. Personeel valt uit, is uitgeput of zit in quarantaine. Als
gevolg van de vaccinatiestrategie zijn veel zorgmedewerkers
nog niet gevaccineerd en de frustratie hierover bij de
zorgprofessionals is groot. De Federatie voert hierover
gesprekken met VWS, de NVZ en de NFU en adviseert over
de fasering van de vaccinaties voor zorgpersoneel. Dit leidt
ertoe dat er nog eens 35.000 vaccins beschikbaar komen
voor de ziekenhuizen. Ook publiceert ze samen met V&VN
een raamwerk voor het optimaliseren en maximaliseren van
de capaciteit op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen,
bedoeld voor de periode voorafgaand aan en tijdens fase 3
van de coronacrisis.
Begin april zit Nederland in een derde COVID-19 golf.
De situatie in de ziekenhuizen is opnieuw nijpend. Samen
met V&VN, de NFU, en de NVZ vraagt de Federatie
demissionair minister De Jonge in een brief om de
geldende vaccinatiestrategie te heroverwegen en alle
ziekenhuismedewerkers met spoed te vaccineren.
Eind mei gaat het vaccinatietempo omhoog en daalt het
aantal ziekenhuisopnames. Tijd om op adem te komen is er
niet, want er wacht een enorme berg aan uitgestelde zorg.
Samen met V&VN initieert de Federatie een herstelplan
voor de zorg.
Vanaf oktober neemt het aantal coronapatiënten in de
ziekenhuizen weer toe. Met de vierde golf in aantocht,
groeit de bezorgdheid onder medisch specialisten en
4 | Federatie Medisch Specialisten

Zorg wil nationaal
herstelplan:
'We kijken echt
als een berg
tegen uitgestelde
operaties aan'
p Zegt KNO-arts en voorzitter van de Federatie Peter-Paul van
Benthem in een duo interview met Bianca Buurman, voorzitter
V&VN in het AD van 30 april 2021

andere zorgprofessionals. Niet alleen over de ziekenhuisen ic-capaciteit maar ook over de gevolgen van de
uitgestelde zorg. Eind november kondigt het Landelijk
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) fase 2d af
waarbij de ziekenhuizen een groot deel van de planbare zorg
moeten afzeggen. Fase 3, de fase van crisis, dreigt opnieuw.

Robert Sie, anesthesioloog en vicevoorzitter van
de Federatie Medisch Specialisten, sprak in het
NOS journaal over wat het voor zorgmedewerkers
betekent dat fase 2D is afgekondigd.
‘Ik denk dat we dit nog nooit echt aan de hand
hebben gehad. Dat we nu echt alles op alles zetten
om als sector een crisis af te wenden.’ Met betrekking
tot de noodzakelijke uitbreiding van de ic-capaciteit
zegt Sie: ‘we gaan ons uiterste best doen om 1.350
ic-bedden te genereren. Maar weet wel dat dat niet
langer zal zijn dan een week of vier, omdat we dan het
uiterste hebben gevraagd van zorgmedewerkers.’

Half december lijken de lockdownmaatregelen effect
te hebben: het aantal ziekenhuisopnames daalt en de
instroom op de ic stabiliseert.

KENNISONTWIKKELING COVID-19
In het veld bestaat een grote behoefte aan meer
kennis over COVID-19. De Federatie en haar
Kennisinstituut pakken hierin een verbindende en
ondersteunende rol.
• Vier expertiseteams ontwikkelen in 2021 zes
nieuwe richtlijnen, leidraden en handreikingen
over infectiepreventie, diagnostiek, behandeling
en nazorg. Ook onderwerpen zoals organisatie van
zorg, omscholing, mentale en fysieke gezondheid
komen aan bod. De COVID-19 leidraden worden
gedurende het jaar doorlopend geactualiseerd.
• De Federatie organiseert acht webinars waar ruim
5000 medisch specialisten kennis delen over
COVID-19 die bijdragen aan snelle verspreiding
van de nieuwste behandelinzichten.
Wetenschappelijke verenigingen organiseerden met
ondersteuning van de Federatie 31 COVID-webinars
met 8204 deelnemers.
• Om de meest dringende onderzoeksvragen
snel te kunnen beantwoorden, ontwikkelt de
multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19
van de Federatie de Kennisagenda COVID-19.
De eerste onderzoeken gaan in 2021 van start.

BELANGRIJKSTE LOBBYTHEMA’S 2021
Federatie
• Medisch leiderschap in tijden van pandemie
• Ruimte en vertrouwen voor zorgprofessionals
•	Dring de bureaucratisering en
institutionalisering terug
• Arbeidsmarktproblematiek ondersteunend personeel
• Op- en afschalen reguliere non-COVID-19 zorg
• Aanscherpen COVID-19 maatregelen
• Herstel na de coronacrisis & Inhaalzorg
• Draaiboek keuzes ic-opname bij schaarste
• Patiëntenspreiding COVID-19
• Vaccinatiebeleid COVID-19
• Digitale zorg
• Ict- en epd-problematiek/administratielast
• Arbeidsmarktpositie startende medisch specialisten
•	Juiste zorg op de juiste plek door
netwerkgeneeskunde
• Acute zorg
• Vrije keuze dienstverband en vrij beroep
•	Meten, leren en verbeteren door middel van
kwaliteitsregistraties
• Zorgevaluatie en gepast gebruik
• Wet Zeggenschap lichaamsmateriaal

DE STEM VAN DE DOKTER IN VERKIEZINGSTIJD
Medisch leiderschap moet richtinggevend zijn in het
zorgbeleid van het nieuwe kabinet. Daarom peilt de
Federatie aan de vooravond van de verkiezingen in maart
bij medisch specialisten welke boodschap zij de politiek
willen meegeven. Uit ruim 900 reacties blijkt dat er grote
zorgen zijn over de bemoeienis van zorgverzekeraars en
overheid met hun werk. De ‘stem van de dokter’ staat
ook centraal in de brief die de Federatie op 9 april naar
informateur Tjeenk Willink stuurt, en in de petitie die
Peter Paul van Benthem op 29 juni aan de Tweede Kamer
aanbiedt. De petitie bevat persoonlijke boodschappen
van medisch specialisten aan de politiek. Daarnaast brengt
de Federatie op verschillende momenten de stem van de
dokter in beeld via video’s op social media.

Enkele lobbythema's wetenschappelijke verenigingen
• Wet Zorg en Dwang (psychiaters)
• Wet verplichte ggz (psychiaters)
•	Preventief bevolkingsonderzoek en melden
nevenbevindingen (radiologen/gynaecologen)
• Inzet van PACU-bedden (anesthesiologen)
• Integrale geboortezorg (gynaecologen)
• Medische hulpmiddelen (klinisch fysici)
• Roken (longartsen en kinderartsen)
• Medicijntekorten (oogartsen en ziekenhuisapothekers)
•	Jeugd-ggz (kinderartsen en psychiaters)
•	Toekomstige organisatie van zorg voor patiënten
met aangeboren hartafwijkingen (thoraxchirurgen,
cardiologen en kinderartsen)
• Maagdenvlieshersteloperatie (gynaecologen)

'Ik vind het een heel slecht idee dat politieke partijen
medisch specialisten willen dwingen in loondienst te
gaan. Doe dat niet, maar werk samen met ons aan
kwalitatief goede zorg, toegankelijk en betaalbaar'

'Mijn oproep aan de politiek: Haal de acute kinder- en
jeugdpsychiatrie weg bij de gemeente en regel dit
weer op landelijk niveau, want deze kinderen worden
nu niet op tijd geholpen.'

Remco Djamin

Elnathan Prinsen

pT
 wee voorbeelden van de 19 video's stem van de dokter.
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loondienst te willen. De Federatie staat voor behoud van
de vrije beroepskeuze voor alle medisch specialisten. Uit
diverse onderzoeken blijkt dat het afschaffen van de vrije
beroepskeuze niet de oplossing is voor het bereiken van
kostenefficiëntie of het verminderen van productieprikkels.
Daarbij leidt discussie over vrije beroepskeuze de aandacht
af van de werkelijke problemen waar de zorg mee kampt,
zoals gebrek aan zorgpersoneel en tijd voor de patiënt.
Daarom pleit de Federatie voor uitgebreider onderzoek
naar de effecten van gedwongen dienstverband:
‘Zonder goede diagnose geen goede oplossing voor de
uitdagingen in de zorg.’ De Federatie laat dit via meerdere
brieven aan de Tweede Kamer weten, voert gesprekken
met Kamerleden en publiceert een standpuntnotitie.

'Ontbinden msb's leidt
tot ontwrichting van de
medische zorg'
In aanloop naar Prinsjesdag vraagt de Federatie de
Tweede Kamer nadrukkelijk om ruim baan te geven aan
het leiderschap van zorgprofessionals bij het vernieuwen
van de zorg. Ook ondertekent de Federatie samen met
andere zorgpartijen een open brief met een oproep aan
de politiek om flink te investeren in de zorg. De partijen
benadrukken dat er al te lang te veel wordt gevraagd van
zorgprofessionals.
Medio december verschijnt het coalitieakkoord ‘Omzien
naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De Federatie
reageert verbaasd en is teleurgesteld dat er geen forse
investeringen worden gedaan in de gezondheidszorg,
zoals in andere sectoren. Een goed functionerende
ziekenhuissector is immers noodzakelijk om schade in
andere sectoren te voorkomen.
BEHOUD VRIJE BEROEPSKEUZE
Diverse politieke partijen schrijven in hun
verkiezingsprogramma alle medisch specialisten in

WERKBEZOEKEN
Om te horen wat er speelt op de werkvloer
gaat de Federatie regelmatig op werkbezoek.
Gespreksonderwerpen zijn het op- en afschalen
van de COVID-19 zorg, het op peil houden van de
reguliere zorg, zorginnovaties en de juiste zorg
op de juiste plek. Peter Paul van Benthem: ‘Het
is indrukwekkend hoe zorgprofessionals steeds
gezamenlijk de regie pakken bij het herinrichten,
verbeteren en vernieuwen van de zorg.’
De Federatie bezoekt in 2021:
• Deventer Ziekenhuis
• Sint Maartenskliniek
• Franciscus Gasthuis & Vlietland
• Bernhoven
• OLVG
• St. Antonius
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p Zegt anesthesioloog en vice-voorzitter van de Federatie Robert Sie op
22 april 2021 in een interview met Skipr

ARBEIDSMARKTPOSITIE STARTENDE
MEDISCH SPECIALISTEN
Veertien jaar opleiding, achttien keer gesolliciteerd en
nog steeds geen vaste baan. In juni blijkt uit een peiling
van de Federatie en de LAD dat steeds meer medisch
specialisten moeite hebben om een vaste aanstelling te
vinden binnen het eigen specialisme. Beide organisaties
roepen alle betrokken partijen, inclusief het ministerie van
VWS, op om deze kwestie hoog op de agenda te plaatsen.
Voorafgaand aan een debat over het arbeidsmarktbeleid
in de zorg vraagt de Federatie in een brief aan de Vaste
Kamercommissie van VWS opnieuw aandacht voor
dit onderwerp. Ze benadrukt dat het probleem niet
opgelost kan worden zonder steun van de ziekenhuizen,
zorgverzekeraars en overheid. Op het gebied van

arbeidsmarktbeleid werkt de Federatie ook nauw samen
met de Jonge Specialist. Ondermeer wordt in 2021 gewerkt
aan het opzetten van een loopbaanmonitor die elke twee
jaar uitgezet zal worden. Dit moet meer inzicht gaan geven
in hoe de loopbaan zich ontwikkelt, van opleiding tot
pensioen, en knelpunten in de arbeidsmarktproblematiek
in kaart brengen.

2021 IN
VOGELVLUCHT
JANUARI

Artsen bezorgd om stuwmeer
aan jonge medisch specialisten

11

Kabinet herziet standpunt over
Draaiboek Triage COVID-19

Waarom jonge medisch specialisten
zo moeilijk aan een baan komen

12

Federatie reageert op Houtskoolschets
Acute Zorg

18

Alle oncologische richtlijnen opgenomen
in Richtlijnendatabase

20

Start vaccinatiecampagne COVID-19

21

Webinar COVID-19:
Actuele ontwikkelingen

21

Kennisagenda COVID-19 aangeboden
aan VWS

22

Platform ggz gelanceerd

CAO'S
In 2021 voert de LAD namens de Federatie
onderhandelingen voor de Cao UMC, Cao GGZ en
Cao Ziekenhuizen. Een intensief onderhandelings- en
actietraject leidde tot een nieuwe Cao UMC (incl. HAMS).
In de nieuwe Cao UMC gaan onder meer de salarissen
van verpleegkundigen omhoog en worden er stappen
gezet om de werkdruk terug te dringen. Voor zo’n 2.000
psychiaters wordt een akkoord bereikt voor een nieuwe
Cao GGZ. Vlak voor kerst klapt het overleg met de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over de nieuwe
Cao Ziekenhuizen, deze cao vormt het vertrekpunt voor de
nieuwe Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS).
Eind januari 2022 legt de LAD het onderhandelaarsakkoord
met een neutraal advies voor aan haar achterban.

SAMEN MET KNMG
De Federatie werkt in 2021 op onder meer de
volgende thema’s samen met de KNMG:
• Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars
Nederland stelden voor om een keuzerecht op digitale zorg in te stellen. Daarop publiceerde de KNMG
het standpunt dat samen beslissen het uitgangspunt
moet blijven om te bepalen wanneer digitale zorg
de beste optie is. Om dokters hierbij te ondersteunen, is de Handreiking videoconsulten ontwikkeld.
• Om dokters steun en overzicht te bieden bij het
verlenen van zorg rondom het levenseinde, is een
nieuw KNMG-standpunt Beslissingen rond het
levenseinde gepubliceerd.
•H
 et Europese wetsvoorstel ‘e-Evidence Regulation’
kan tot gevolg hebben dat digitale patiëntgegevens
in beslag genomen kunnen worden. De KNMG heeft
bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aandacht
gevraagd voor de bescherming van het medisch
beroepsgeheim en het verschoningsrecht.
•E
 ind 2021 lanceerde de KNMG een webpagina over
COVID-19 waar alle wetenschappelijke informatie
over corona van en voor artsen bij elkaar is gebracht.
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4
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5
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9
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11
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ziekenhuispersoneel na brandbrief

16
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MEDIABELEID
Een krachtige reputatie en positie opbouwen in het
publieke debat. Dat is het doel van ons mediabeleid,
namens 32 wetenschappelijke verenigingen en 23.000
medisch specialisten. Dit doen we door zelf belangrijke
issues op de kaart te zetten en het netwerk met
belangrijke journalisten actief te onderhouden. In 2021
kregen we honderden persverzoeken, organiseerden
gesprekken van wetenschappelijke verenigingen met de
NOS, verzorgden mediatrainingen en Federatievoorzitter
Peter Paul van Benthem en vice-voorzitter Robert Sie
gaven interviews in vakbladen en diverse landelijke media
zoals Volkskrant, NOS, EenVandaag, AD, Financieel
Dagblad, Radio 1, Skipr, Zorgvisie en Medisch Contact.
MEDIA-ONDERWERPEN FEDERATIE
• Opschaling ic-zorg
• Herstelplan voor de zorg
• Draaiboek ‘keuzes ic-opname bij schaarste’
• Juiste zorg op de juiste plek
• Zorgevaluatie en gepast gebruik
• Digitale zorg
• Vrije keuze loondienst versus vrij beroep
• Medisch leiderschap
•	Arbeidsmarktproblematiek startende
medisch specialisten
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Reactie op coalitieakkoord
• Reactie op Miljoenennota Prinsjesdag
• Behandeling van covidpatiënten
• Campagne Samen Beslissen
• Standpunt vaccinatie zorgpersoneel
• Zorgbureaucratie na corona

WEBSITES

MEDIA-ONDERWERPEN WETENSCHAPPELIJKE
VERENIGINGEN
• Allergologen: allergische reactie na vaccin
•	Anesthesiologen: zorgen over uitstel van reguliere zorg,
inhaalzorg, vaccinaties, personeelsbezetting OK, PACU
•	Cardiologen: zorgen over uitstel hartchirurgische zorg,
inhaalzorg, ernstig hartfalen en corona
•	Chirurgen: coronamaatregelen, zorgen over
uitstel reguliere zorg, inhaalzorg, zorgen om
personeelsbezetting OK, opleiden van OK-personeel.
•	Dermatologen en Venereologen: uitgebleven diagnoses,
nationaal actieplan huidkanker
•	Internisten: behandelmogelijkheden COVID-19, corona
en leefstijl, zorgen over uitstel reguliere zorg, initiatief
gezondheidskloof.nl, Vaccinatie Twijfeltelefoon,
organisatie van covid-zorg, druk op de zorg
•	Intensivisten: Draaiboek Pandemie, Draaiboek ‘keuzes
ic-opname bij schaarste’, Opschalingsplan COVID-19,
behandelmogelijkheden COVID-19, coronamaatregelen,
vaccinatiestrategie, druk op de zorg
•	Kno-artsen: preventie gehoorschade (actie Zandvoort
Formule 1), reuk-en smaakverlies na coronabesmetting,
zorgen om uitgestelde reguliere zorg, inhaalzorg
•	
Kinderartsen: gebruik energiedrankjes onder jongeren,
testbeleid kinderen, scholensluiting, snottebellenprotocol,
vaccineren van kinderen, zorgen over uitstel reguliere
zorg, rotavirus vaccin, rs-virus, COVID-19 en kwetsbare
kinderen, mentale gezondheid COVID-19 maatregelen
•	Klinisch chemici: coronatesten, commerciële
vruchtbaarheidstesten
•	Klinisch fysici: Wet op de medische hulpmiddelen,
beademingstoestellen
• Klinisch geriaters: corona isoleert ouderen

TOP 3 TWITTER M

• Klinisch genetici: online DNA-testen
•	Longartsen: (nieuwe) behandelingen en nazorg
COVID-19, extra zuurstofapparaten voor
thuisbehandeling, druk op de zorg, long COVID,
beroepsgebonden longziekten, slaapapneu
•	Medisch microbiologen: diagnostiek COVID-19,
testbeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen
•	Neurologen: long COVID, alzheimer medicijn
Aducanumab, lachgas gebruik
•	Gynaecologen: vaccinatie zwangere vrouwen,
COVID-19 en zwangerschap, integrale bekostiging
geboortezorg
•	Oogartsen: tekort visudyne, vuurwerkverbod
•	Orthopeden: zorgen over uitstel reguliere zorg,
amputaties door uitgestelde zorg, inhaalzorg
•	Plastisch chirurgen: vuurwerkverbod, zorgen over
cosmetische ingrepen buitenland, borstimplantaten,
avocadoletsel, registratie bijtincidenten door honden
•	Psychiaters: mentale gezondheid COVID-19
maatregelen, wet verplichte ggz, spoedmeldingen
jeugd-ggz, isolatie vreemdelingendetentie, campagne
‘Dit is een kind en geen tolk’, scholensluiting
• Radiologen: vroege opsporing borstkanker met MRI
• Reumatologen: tekort tocilizumab
• Revalidatieartsen: nazorg COVID-patiënten
•	Thoraxchirurgen: zorgen over uitstel hartoperaties,
organisatie van ic behoeftige zorg
•	Urologen: zorgen over ketaminegebruik jongeren,
zorgen over uitstel reguliere zorg
•	Ziekenhuisapothekers: geneesmiddelentekorten,
tekort tocilizumab, COVID-19 vaccin zorgpersoneel
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Beroepsuitoefening
De Federatie wil medisch specialisten in staat stellen om hun vak zo goed mogelijk uit te oefenen en te
blijven ontwikkelen. In 2021 ligt de focus onder meer op een betere elektronische gegevensuitwisseling
en uitkomstgerichte zorg. Ook de juiste zorg op de juiste plek en de ontwikkeling van de medisch
specialistische opleidingen krijgen veel aandacht.
GEGEVENSUITWISSELING
De Federatie zet zich in voor effectieve elektronische
gegevensuitwisseling en minder administratielast. In aanloop
naar de behandeling van het wetsvoorstel Elektronische
Gegevensuitwisseling in de Zorg in de Tweede Kamer,
stuurt de Federatie eind mei een brief aan de Vaste
Kamercommissie van VWS, mede namens het platform
Informatiebeleid – CMIO. Hierin wijst de Federatie op een
aantal belangrijke voorwaarden om tot een succesvolle
invoering te komen. Voorwaarden waarvoor we ons al langer
hard maken. We adviseren VWS dringend om de wet te
monitoren op gebruiksvriendelijke systemen, en deze te
toetsen op de juiste technische en functionele oplossingen.
VERDUURZAMEN KWALITEITSREGISTRATIES
Binnen het programma Verduurzamen kwaliteitsregistraties
werken we samen met wetenschappelijke verenigingen en
kwaliteitsregistratiepartners aan minder administratieve
lasten en meer hergebruik van data. In totaal worden in
het programma 36 kwaliteitregistraties onder de loep
genomen. In 2022 gaat een volgende ronde van start met
16 kwaliteitsregistraties.
In april brengt de Federatie een e-zine uit met interviews,
animaties, video en praktische informatie over het
programma Verduurzamen kwaliteitsregistraties.
UITKOMSTGERICHTE ZORG
Voor het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg
werkt de Federatie samen met VWS en de andere partijen
uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg.
Doel is om de zorg verder te verbeteren en af te stemmen

op de uitkomsten die de patiënten belangrijk vinden.
Binnen het programma coördineert de Federatie het
thema ‘Meer inzicht in uitkomsten’. In 2021 ligt de focus op
het ontwikkelen van uitkomstinformatie voor in totaal 20
aandoeningen. Per aandoening wordt vastgelegd welke
uitkomsten precies moeten worden gemeten. Verder zijn
landelijke vragenlijsten voor patiënten ontwikkeld, ofwel
generieke PROMs (patient reported outcome measures).
SAMEN BESLISSEN
Om een stimulans te geven aan samen beslissen, lanceren
patiëntenorganisaties en verschillende zorgpartijen
waaronder de Federatie in september in het kader van het
programma Uitkomstgerichte zorg de nationale campagne
‘Hallo dokter, hallo patiënt’. De campagne loopt door
tot eind 2022 en is te zien en te horen op tv, radio,
sociale media, in wachtkamers, op billboards rondom de
ziekenhuizen en in vakbladen. Op begineengoedgesprek.nl
staan tips en hulpmiddelen voor samen beslissen voor
zorgprofessionals en zorggebruikers.

Wij moeten veel meer onze expertise ter
beschikking stellen aan de patiënt om
samen tot het juiste besluit te komen. Het is
een wezenlijk onderdeel van ons werk.
KNO-arts Peter-Paul van Benthem

ZORGEVALUATIE
Met zorgevaluatie evalueren medisch specialisten bestaande
zorg en verzamelen zij kennis over welke zorg het meest
effectief is. De Federatie maakt in 2021 een handreiking
voor wetenschappelijke verenigingen over de coördinerende
rol die zij daarbij kunnen vervullen.
Om zorgevaluatie structureel in de dagelijkse zorg te
integreren, werkt de Federatie met andere zorgpartijen
samen in het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik
(ZE&GG). In 2021 start binnen dit programma een
versnellingsprogramma met als doel onderzoeksresultaten
van 25 afgeronde zorgevaluaties sneller naar de werkvloer te
brengen.
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pP
 eter Paul van Benthem bij spraakmakers over zorgbureaucratie.

WERKEN AAN EEN BETER ONDERZOEKSKLIMAAT
De Federatie hecht veel belang aan een goed medischwetenschappelijk klimaat. In 2021 zet ze zich samen met
andere partijen in voor integrale wetgeving waarin de
zeggenschap van patiënten over lichaamsmateriaal,
beelden en data goed is geregeld. De huidige wetgeving
is versnipperd en staat de uitvoerbaarheid van het
onderzoek in de weg, onder andere vanwege de grote
administratieve lasten.
Samen met partijen zoals de NFU en Health RI werkt
de Federatie aan verbetering in het kader van de
Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal, de Code
gezondheidsonderzoek en het project Uw gegevens
redden levens, dat specifiek is opgezet om het delen van
data van COVID-19 patiënten makkelijker te maken.
MEDISCH-SPECIALISTISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN
De Federatie ondersteunt wetenschappelijke verenigingen
bij de medische vervolgopleidingen. Bijvoorbeeld als
afgevaardigde bij Stichting BOLS, waar samen met de
NVZ en de NFU verdelingsvoorstellen worden gemaakt
voor de instroom van aios in de opleidingen. Daarnaast is
de Federatie nauw betrokken bij het kostprijsonderzoek
van de NZa naar de opleidingskosten bij 90 opleidingsinstellingen in Nederland. En zorgt daarbij voor voldoende
inbreng vanuit medisch specialisten.
OPLEIDEN 2025
In het project Opleiden 2025 werkt de Federatie samen
met de wetenschappelijke verenigingen en alle relevante
externe partijen aan het structureel (door)ontwikkelen
van de medische vervolgopleidingen. Dit doen zij door
het interprofessioneel maken van de vervolgopleidingen
met meer aandacht voor actuele thematiek
netwerkgeneeskunde en innovaties.
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WETENSCHAPS- EN
INNOVATIEPRIJS 2021
De DENSE-trial wint op 24 juni de
Wetenschaps- en Innovatieprijs
van de Federatie. Uit het winnende
onderzoek blijkt dat borstkanker bij
vrouwen met dicht borstklierweefsel
veel beter te detecteren is met
een MRI als aanvulling op het
bevolkingsonderzoek. De jury
noemt het onderzoek klinisch
relevant, vernieuwend en een
‘gamechanger’. Het onderzoek is
opgezet vanuit UMC Utrecht in
samenwerking met acht andere
Nederlandse ziekenhuizen.

In 2021 ligt de focus van het project op:
• Het delen van de eerste opbrengsten van het project in
een reeks van vier webinars.
•H
 et ontwikkelen van een Digitale Leer Omgeving (DLO)
en ondersteunen van de ontwikkeling van onlineonderwijs
zoals een e-learning ‘hoe maak ik een e-learning.
• Wordt er een onlinecursus Leefstijlinterventies
ontwikkeld die in mei van start gaat.
• Ondersteuningsmateriaal met nieuwe thema’s in de
opleiding aan de slag te gaan.
•H
 et inhoudelijk verbeteren van kennistoetsen en
faciliteren van een gezamenlijke online toetsomgeving
Remindo toets.
•O
 nderzoek naar interprofessioneel opleiden in
samenwerking met het RadboudUMC, en de start van
zeven proeftuinen interprofessioneel opleiden.
• De ontwikkeling van een contourennota beroepsprofiel
medisch specialist als richting voor de herstructurering
van de medisch-specialistische vervolgopleidingen.
RICHTLIJNEN INFECTIEPREVENTIE
Met de snelle en wereldwijde verspreiding van
COVID-19 staat infectiepreventie bovenaan de agenda’s.
Zorgprofessionals uit de medisch-specialistische zorg,
langdurige zorg en publieke gezondheidszorg gaan de
komende vijf jaar samen de bestaande richtlijnen op het
gebied van Infectiepreventie verder ontwikkelen.
Zij doen dat vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen
Infectiepreventie (SRI) dat met een drukbezocht
symposium in oktober van dit jaar is opgericht. Binnen het
SRI werken acht organisaties binnen de gezondheidszorg
samen, waaronder de Federatie en haar Kennisinstituut.
MINDER ADMINISTRATIELAST: LEIDRAAD IFMS
AANGEPAST
In september verschijnt de nieuwe leidraad IFMS: Terug
naar de bedoeling. Een aantal onderdelen uit de Leidraad
2014 is hiervoor aangepast of geschrapt. Hiermee wil
de Federatie de administratieve lasten voor medisch
specialisten verminderen en hen meer ruimte geven voor
eigen invulling.
PATIËNTVEILIGHEID
In augustus 2020 gaat het programma Tijd voor
verbinding van start. Het programma stimuleert en
12 | Federatie Medisch Specialisten

faciliteert samenwerkingsverbanden tussen patiënten,
zorgprofessionals en instellingen voor medisch-specialistische
zorg. Samen willen betrokkenen een volgende stap zetten in
het verbeteren van patiëntveiligheid. Het programma, onder
leiding van zes brancheorganisaties waaronder de Federatie,
richt zich met name op de thema’s antistollingszorg,
kwetsbare ouderen en het multidisciplinaire gesprek. Voor
alle thema’s zijn in 2021 expertteams samengesteld.
JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK
De beweging van vernieuwing is op gang gekomen. De
juiste zorg op de juiste plek is dit jaar verder verankerd
in de zorgpraktijk. Dat blijkt onder meer uit de resultaten
van de jaarlijkse JuMP-scan van de NVZ. Met de juiste
zorg op de juiste plek werken medisch specialisten aan
toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg voor iedere
patiënt. De Federatie maakt de vele initiatieven op dit
gebied inzichtelijk met de campagne ‘1001 Voorbeelden
Juiste zorg op de juiste plek’, nieuwsbrieven, social media,
video’s en ruim 300 voorbeelden op de Federatiewebsite.
Op 8 september organiseert de Federatie het
onlinecongres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste
plek’ waarin succesvolle initiatieven worden belicht.

Advies en ondersteuning
De omvang van de juridische dienstverlening van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch
Specialisten en de LAD blijft stabiel ten opzichte van vorig jaar. Onze juristen behandelen in 2021 2.746 vragen en
dossiers. De waardering van de dienstverlening komt uit op een 8,5. In 2020 was dat een 8,4.
JURIDISCHE VRAGEN
Bijna 60% van de vragen gaat over arbeidsrechtelijke
onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten,
cao’s, salaris en arbeidsongeschiktheid. Het aantal
ondernemingsrechtelijke vragen neemt in 2021 met circa
20% toe ten opzichte van 2020. Er zijn vooral veel ZZPcontracten beoordeeld; ruim 2,5 keer zoveel als in 2020.
Ook MSB’s en medische staven met juridische vragen
weten het Kennis- en dienstverleningscentrum goed te
vinden. In lijn met de grootte van de beroepsgroepen
stellen, net zoals in voorgaande jaren, psychiaters,
internisten en kinderartsen de meeste vragen.
Naast de individuele dienstverlening adviseert het Kennisen dienstverleningscentrum bij cao-onderhandelingen en
levert input voor beleid. Bijvoorbeeld als het gaat om het
vormgeven van kaders voor gezond en veilig werken voor
onder meer medisch specialisten Zo heeft het Kennis- en
dienstverleningscentrum meegewerkt aan een toolkit met
producten en diensten in het kader van het project Gezond
en Veilig werken, en aan het geven van trainingen aan
medische staven in de GGZ.
BELANGRIJKE ONDERWERPEN IN 2021
•	Gevolgen van de Wet deregulering beoordeling
arbeidsrelaties (DBA) voor zzp’ers
• Gezond en veilig werken
• Behoud vrije beroepskeuze

SAMEN MET DE LAD
•	De Federatie en de LAD werken nauw
samen om de arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden van medisch specialisten
in dienstverband te verbeteren. Bij de
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten (AMS) zitten de Federatie en
de LAD samen aan tafel, bij de Cao UMC
vertegenwoordigt de LAD medisch specialisten
mede namens de Federatie en bij de Cao GGZ
worden medisch specialisten vertegenwoordigd
door werknemersorganisatie FBZ, waarbij de
LAD is aangesloten.
•	In maart is een nieuwe AMS tot stand gekomen,
waarin de afspraken over gezond en veilig
werken zijn verduidelijkt en verbeterd. Eind
2021 is er na een intensief onderhandelingsen actietraject een akkoord voor een nieuwe
Cao UMC afgesloten. Ook is er een akkoord
bereikt voor een nieuwe Cao GGZ. De caoonderhandelingen voor de nieuwe Cao
Ziekenhuizen, die het vertrekpunt is voor de
AMS, worden in 2022 voortgezet.
•	Ook in 2021 bleven de LAD en de Federatie zich
inzetten om de positie van medisch specialisten
in dienstverband te verstevigen.

2021 IN CIJFERS
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PLATFORM GGZ
In 2021 wordt het Platform ggz gelanceerd. Doel van dit
platform is de positie van medische staven in de geestelijke
gezondheidszorg (ggz) verder te verstevigen. Het platform
is opgericht door de Federatie en de LAD en bedoeld voor
medisch specialisten die bestuurder zijn van een medische
staf in een ggz-instelling.
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Kennisinstituut:
kwaliteitsbeleid in de praktijk
Het Kennisinstituut richt zich op het bundelen en verspreiden van kennis en expertise binnen de kaders
van het beleid van de Federatie Medisch Specialisten. Het ondersteunt wetenschappelijke verenigingen
door gezamenlijk producten te ontwikkelen ter verbetering van de kwaliteit van zorg.
KENNISONTWIKKELING COVID-19
Onder begeleiding van het Kennisinstituut werken
vier expertiseteams aan kennisontwikkeling over
infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en nazorg.
Zij ontwikkelen in 2021 zes leidraden die door het jaar heen
continu worden aangepast aan de laatste ontwikkelingen.
Daarnaast ondersteunt het Kennisinstituut diverse
wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen
van COVID-leidraden. In 2021 gaat de ontwikkeling
van een overkoepelende COVID-19 richtlijn van start,
waarvan de eerste modules inmiddels zijn gepubliceerd
in de Richtlijnendatabase. Ook biedt het Kennisinstituut
ondersteuning bij het opstellen van een multidisciplinaire
kennisagenda met de meest dringende COVID-kennishiaten.

richtlijnen hebben daar nu een plek. Om nieuwe kennis
uit wetenschap en praktijk sneller te kunnen verwerken
in richtlijnen, richten de wetenschappelijke verenigingen
met het Kennisinstituut een werkwijze in voor jaarlijks
modulair richtlijnonderhoud. Daarbij werken zij in
clusters waarin meerdere richtlijnen rondom een bepaald
onderwerp worden onderhouden. In 2021 wordt hiermee
een start gemaakt. Daarnaast worden er dit jaar 80
projecten van het ZonMw-programma Goed Gebruik
Geneesmiddelen gekoppeld aan richtlijnen zodat ze sneller
in richtlijnen kunnen worden verwerkt. Op het gebied van
Infectiepreventie gaat in 2021 het Samenwerkingsverband
Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) van start waarbinnen het
Kennisinstituut de medisch-specialistische richtlijnen gaat
ontwikkelen en actualiseren.

LANCERING RICHTLIJNENDATABASE APP
In 2021 is de Richtlijnendatabase app gelanceerd.
Daarmee kunnen medisch specialisten overal en altijd
richtlijnen raadplegen en relevante richtlijnen volgen.
In twee maanden tijd zijn er ruim 12.000 downloads.

Bij alle richtlijnen ontwikkelt het Kennisinstituut samen
met het Nederlands Huisartsen Genootschap tweedelijns
teksten voor Thuisarts.nl. Dit jaar verschijnen er 197 teksten,
waarmee het totaal op ruim 500 uitkomt.

RICHTLIJNONTWIKKELING
De Richtlijnendatabase wordt in 2021 uitgebreid met 727
nieuwe modules bij 50 richtlijnen en ook de oncologische

Nieuwe / geactualiseerde richtlijnen (o.a.)
- Medische begeleiding van kinderen met downsyndroom
- Geïsoleerde mediale en laterale artrose van de knie

Heb jij ‘m al?’

de Richtlijnendatabase app
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Volg relevante richtlijnen – Abonneer je op
updates – Vind snel de juiste aanbevelingen

ZORGEVALUATIE EN GEPAST GEBRUIK
Het Kennisinstituut biedt ook in 2021 ondersteuning
aan wetenschappelijke verenigingen bij zorgevaluatie.
Onder meer door begeleiding van de ontwikkeling van
kennisagenda's van tien wetenschappelijke verenigingen.
Bij drie verenigingen worden netwerkbijeenkomsten
en interviews gehouden om netwerkvorming rondom
zorgevaluatie verder vorm te geven. Daarnaast werkt het
Kennisinstituut aan een versnellingsprogramma van het
programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) om
onderzoeksresultaten van 25 afgeronde zorgevaluaties
sneller naar de werkvloer te brengen.
KWALITEITSVISITATIE EN KWALITEITSMETING
Ontwikkelingen op het gebied van netwerkzorg en
innovatie stellen nieuwe eisen aan het functioneren van een
vakgroep. Daarom gaat met de nucleair geneeskundigen
en de adviescommissie kwaliteitsvisitatie een project van
start om de normen hiervoor aan te passen. Daarnaast
maakt het Kennisinstituut voor de neurologen en klinisch
geriaters instrumenten om te beoordelen in hoeverre
vakgroepen richtlijnen volgen.

LOPENDE PROJECTEN IN 2021
-	Artificial Intelligence: promotieonderzoek in
samenwerking met Cochrane Nederland naar
AI-applicaties die te gebruiken zijn in verschillende
stadia van richtlijnontwikkeling.
-	Multimorbiditeit: ontwikkeling van een methodiek
die koppelingen mogelijk maakt tussen
verschillende richtlijnen ter ondersteuning van
de zorg voor het toenemende aantal patiënten
met multimorbiditeit. Promotieonderzoek in
samenwerking met het UMCG.
-	E-health: diverse projecten om de geleerde lessen
uit de coronatijd over zorg op afstand te verwerken
in richtlijnontwikkeling.

2021 IN CIJFERS

‘Ik heb ‘m hoor!

Download

-	Antipsychotica en niet-SSRI antidepressiva tijdens
zwangerschap en lactatie
- Duchenne spierdystrofie
- Distale radiusfracturen

 Advertentie ter
promotie van de
nieuw ontwikkelde
Richtlijnendatabase
app met de
voorzitters van de
wetenschappelijke
verenigingen.

9

12

Programma Green Deal organiseert congres
Duurzaam dokteren
Magazine Medisch Specialist nr. 3
gepubliceerd

NOVEMBER
2

Webinar Opleiden 2025 Transmurale
digitale consultatie

3

Webinar COVID-19: ‘Stand van het land’

4

Vierde golf COVID-19: opschaling
coronacapaciteit

11

Lancering Richtlijnendatabase app

17

Publicatie handreikingen
Capaciteitsbegrotingsmodel en Fte-model

18

Collectievenbijeenkomst

24

Spoedwebinar COVID-19:
Laatste ontwikkelingen

26

Federatie publiceert Vraag & antwoord
vaccinatietwijfels

26

COVID-19: afschaling reguliere
planbare zorg

26

Werkbezoek Sint Antonius en OLVG

DECEMBER
8

MMV-congres met ruim 1.000 deelnemers

9

Magazine Medisch Specialist nr. 4
gepubliceerd

10

Instroom coronapatiënten op ic daalt

MODULES BIJ
50 RICHTLIJNEN
(NIEUW+HERZIEN)

11

Bezoek Visserijmarkt Rotterdam: in gesprek
met marktbezoekers over vaccinatie

10

32

14

KENNISAGENDA’S

VISITATIES
BEGELEID

Federatie vertaalt registratieregels praktisch
door in Registratiewijzer

16

Bijeenkomst Netwerk Innovatie

24

Voorbereiding nieuwe golf COVID-19

9

727

TRAININGEN
RICHTLIJNONTWIKKELING

32
MEDISCH SPECIALISTEN
OPGELEID TOT VISITEUR
(4 TRAININGEN)

Jaarverslag 2021 | 15

Verenigen en verbinden
Ook in 2021, het tweede jaar van de COVID-pandemie, investeert de Federatie volop in kennisuitwisseling
en verbinding. Door de coronamaatregelen komen in 2021 alle varianten voorbij: online, hybride en een
enkele keer live. De Algemene Vergadering komt drie keer live bij elkaar en een keer online. Inmiddels zijn
we gewend aan online vergaderen maar het sociale gehalte van live bijeenkomsten wordt door iedereen
zeer gemist. We blijven hopen op betere tijden.
WEBINARS: KENNIS DELEN
In 2021 organiseert de Federatie een serie van acht
webinars voor medisch specialisten om kennis te delen
over de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie. Er zijn
in totaal ruim 5000 deelnemers. Daarnaast organiseren
wetenschappelijke verenigingen met ondersteuning van
de Federatie 31 COVID-webinars met 8204 deelnemers en
187 overige online bijeenkomsten met 23.360 deelnemers.
Om medisch specialisten bij te praten over de nieuwe
Europese wetgeving op het gebied van medische
technologie (MDR) en in vitro-diagnostiek, organiseert de
Federatie samen met de NFU, de NVZ en ZKN zes webinars
met in totaal ruim 5000 deelnemers.

Tijdens twee bijeenkomsten van het Netwerk Innovatie in
mei en december pitchen medisch specialisten innovaties
waar zij zelf bij betrokken zijn.
Op 13 oktober vindt de online bijeenkomst Netwerk
Europa (voorheen Platform Europa) plaats. Een
netwerkactiviteit voor alle medisch specialisten met
interesse in Europese samenwerking en in ontwikkelingen
die van invloed zijn op de uitoefening van het beroep.
In het kader van meer verbinding met opleiders en
aios, vertegenwoordigers van de wetenschappelijke
verenigingen en stakeholders, organiseert de Federatie
voor het eerst een speciale online bijeenkomst met de
voorzitters van de centrale opleidingscommissies (COC’s).

ONLINE CONGRESSEN EN NETWERKBIJEENKOMSTEN
Op 8 september organiseert de Federatie het online
congres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’.
Meer dan 500 medisch specialisten bespreken hoe zij
samen met hun collega’s binnen en buiten het ziekenhuis
toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg mogelijk
kunnen maken voor iedere patiënt.
Het online MVV-congres, het congres over de medische
vervolgopleidingen, staat geprogrammeerd op
8 december. Met deze keer ruim 1.000 aios, opleiders en
leerhuismedewerkers vanuit alle clusters, 100 sprekers en
22 simultaan georganiseerde sessies.

VERBREDING VAN DE FEDERATIE: PLATFORMS
De Federatie faciliteert samenwerking en
kennisuitwisseling tussen wetenschappelijke
verenigingen en medisch specialisten met
specifieke kennis binnen de volgende platforms:

 O p woensdag 8 december werd voor de tweede maal een
online MMV-congres georganiseerd door de Federatie.
Met als gastheer kinderarts en bestuurslid Hein Brackel
ging het gesprek tijdens het dertiende MMV-congres over
Opleiden: brug naar de toekomst.

• Platform Informatiebeleid – CMIO-netwerk
Leden van het Chief Medical Information
Officers (CMIO)-netwerk en vertegenwoordigers
van wetenschappelijke verenigingen delen
kennis op het gebied van informatiebeleid.
• Platform Medisch Specialisten Patiëntveiligheid
Medisch specialisten en wetenschappelijke
verenigingen werken samen en delen
kennis, ervaringen en resultaten rondom
patiëntveiligheid.
•P
 latform Oncologie – SONCOS
Dit platform vertegenwoordigt de
wetenschappelijke verenigingen die zich
bezighouden met oncologische zorg, vanuit de
gezamenlijke ambitie om de oncologische zorg
te verbeteren.
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 Voorzittersweekend 2021.

pT
 raumachirurg Marijn Houwert in gesprek met 4 jonge dokters tijdens
het MMV-congres over hun toekomst. In de studio: Tirza Naarden, aios
neurologie en bestuurslid van De Jonge Specialist, Koen Gorgels, aios
maatschappij en gezondheid en bestuurslid van aios-vereniging LOSGIO,
Longarts en fellow intensive care Melanie Gutteling-van der Heijden.
En via video verbinding aios huisartsgeneeskunde Evelyn Brakema.

2021 IN CIJFERS
 O p 8 september 2021
organiseerde de Federatie
voor meer dan 500 deelnemers
het congres 1001 voorbeelden
Juiste zorg op de juiste plek.

pM
 edisch Specialist is een uitgave van de Federatie medisch Specialisten
en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 28 duizend exemplaren.
De Medisch Specialist wordt kosteloos toegestuurd aan alle medisch
specialisten in Nederland die aangesloten zijn bij de Federatie en artsen
in opleiding die lid zijn van De Jonge Specialist.
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