
WAAR WORDT IFMS VOOR INGEZET?
Het wordt ingezet om de kwaliteit van patiëntenzorg te 
waarborgen door het professioneel functioneren van medisch 
specialisten te evalueren en te verbeteren.

HOE WORDT IFMS INGEZET? 
Dit gebeurt door in een periodiek gesprek, de 
omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te 
gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan. 

WAT STAAT ER IN HET BESLUIT HERREGISTRATIE VAN 
DE RGS OVER IFMS? 
IFMS maakt onderdeel uit van de herregistratie. In het Besluit 
staat daarover dat de medisch specialist in de vijf jaar direct 
voorafgaand aan de expiratie van de vigerende registratie in 
voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel 
functioneren moet hebben deelgenomen. 

MOET IK VOLDOEN AAN DE EISEN VAN IFMS?
Ja, alle medisch specialisten die willen worden geherregistreerd 
zullen, op een enkele uitzondering na (zie vraag 6), moeten 
voldoen aan de eis van regelmatige evaluatie van individueel 
functioneren.
Ook als je werkt als waarnemer of als je startend medisch 
specialist bent, moet je voldoen aan de eisen van IFMS.

IS ER EEN UITZONDERING OP MIJ VAN 
TOEPASSING? 
Ja, dat kan. Er zijn twee situaties waarin een medisch specialist 
geen IFMS-traject hoeft te doorlopen.
Dat is bij:

Gelijkgestelde werkzaamheden
Wanneer je geregistreerd bent op grond van gelijkgestelde 
werkzaamheden hoef je NIET te voldoen aan de eisen van 
evaluatie van het individueel functioneren.

Buitenland
Indien je kunt aan tonen dat je door jouw werkzaamheden in het 
buitenland niet in staat bent geweest om tijdens de gehele 
herregistratieperiode aan de eisen van IFMS te voldoen, word je 
hiervan vrijgesteld. 
 
IK BEN WERKZAAM IN DIENSTVERBAND OF VRIJ 
BEROEP 
In het Visiedocument Optimaal Functioneren (2013) wordt 
aangegeven dat je als medisch specialist een 
verantwoordelijkheid hebt voor het deelnemen aan IFMS. 
Daarnaast speelt ook de omgeving een rol (denk aan maatschap 
of vakgroep, bestuur medische staf en raad van bestuur) bij het 
implementeren en/of borgen van een goed IFMS. 
Wanneer je in dienstverband bent wordt doorgaans vanuit de 
werkgever de IFMS gefaciliteerd, maar dat is geen verplichting 
voor de werkgever.

FAQ IFMS
Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) is een systeem dat gericht is op 
het evalueren en verbeteren van het professioneel handelen van medisch specialisten. 

Door het continu verbeteren van het professioneel handelen van medisch specialisten is 
de kwaliteit van de patiëntenzorg geborgd en wordt deze (waar mogelijk) verder 

verbeterd. Deze FAQ geeft antwoord op veelgestelde vragen over IFMS.



Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tussen de Federatie Medisch Specialisten 
en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. Wij geven juridisch advies bij onder andere 

arbeidsconflicten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten. 

IK BEN WERKZAAM ALS ZELFSTANDIGE
Als zelfstandig werkend medisch specialist moet je ook 
deelnemen aan IFMS. Je kunt zelf een gespreksleider 
benaderen om je te begeleiden bij jouw IFMS-traject. Meer 
informatie over de vereisten waar de gesprekleider aan moet 
voldoen kun je terugvinden in de Leidraad IFMS van de 
Federatie Medisch Specialisten (2021). Zie ook het antwoord bij 
vraag 14 voor meer informatie over te benaderen 
gespreksleiders. 

IK BEN WERKZAAM IN EEN ZBC (KLINIEK) 
Ben je werkzaam in een kliniek dan geldt het vereiste van 
deelname aan IFMS ook. 

IK HEB WISSELENDE WERKGEVERS/
OPDRACHTGEVERS, OF BEN WAARNEMER. WAT NU?
Ook dan dien je deel te nemen aan IFMS. Je kunt zelf een 
bureau of een gespreksleider benaderen. Zie ook vraag 14.

IK HEB NIET VOLDAAN DE  IFMS. IS ER UITSTEL 
MOGELIJK? 
Wanneer je in de 5 jaar voor jouw herregistratie niet aan 
regelmatige evaluatie van individueel functioneren hebt 
deelgenomen kun je éénmalig worden geherregistreerd voor 
een bepaalde periode, korter dan 5 jaar. Je dient in deze korte 
herregistratie periode alsnog te voldoen aan alle vereiste van 
IFMS.

KAN IFMS ANDERE DOELEN DIENEN? 
IFMS is specifiek gericht op het evalueren, ontwikkelen en 
borgen van het persoonlijk functioneren van de medisch 
specialist zelf. Het delen van IFMS-uitkomsten, bijvoorbeeld op 
het niveau van de vakgroep, is een beslissing van de individuele 
medisch specialist zelf. 

WAT IS DE RELATIE MET KWALITEITSVISITATIE? 
Beide instrumenten hebben tot doel het inzichtelijk maken van 
het functioneren en het doen van verbetervoorstellen. Het IFMS 
is echter gericht op het individu, kwaliteitsvisitatie is gericht op 
de vakgroep. De bevindingen/afspraken van de IFMS worden 
niet gedeeld, de conclusies en aanbevelingen van de visitatie 
worden doorgaans wel in breder verband gedeeld.

ZIJN ER BUREAUS DIE KUNNEN BEGELEIDEN BIJ HET 
IFMS-TRAJECT?
Indien je meer informatie wenst met betrekking tot bureaus  
die jou of je vakgroep kunnen begeleiden bij het IFMS-traject, 
kun je contact op nemen met het Kennis- en dienstverlenings-
centrum via info@demedischspecialist.nl of 088-1344112. Ook 
voor andere vragen over IFMS kun je bij ons terecht. Meer 
informatie en praktische hulpmiddelen vind je ook op onze 
themapagina IFMS.
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