
2022



Jaarverslag 2022 | 3

Jaarverslag 2022

Colofon

Het jaarverslag 2022 is een uitgave van de Federatie 

Medisch Specialisten. Het document is te downloaden via 

demedischspecialist.nl

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over dit document?  

Meld je deze dan via info@demedischspecialist.nl.

Redactie

Federatie Medisch Specialisten

Tekst

Hannke Bos

Selma Lagewaardt, De Nieuwe Lijn

Sjef van der Lans

Carlijn van Trigt

Vormgeving

Distincto Design

Fotografie

Voorkant: Saskia Zeller

Voorwoord: Hans Tak

Pagina 4:  Kader SKMS: Sebastiaan ter Burg 

Ondertekening IZA: Federatie Medisch Specialisten

Pagina 6: Kader werkbezoeken: Federatie Medisch Specialisten

Pagina 10: Jan Willem Houweling

Pagina 13: Sebastian ter Burg

Pagina 14: Jan Willem Houweling

Pagina 15: Freek van den Bergh

Pagina 16:  Symposium Zorgevaluatie: Jan Willem Houweling 

SRI Symposium: Jan Willem Houweling 

MMV-congres Federatie Medisch Specialisten

Pagina 17:  Voorzittersweekend: Federatie Medisch Specialisten 

Top-bijeenkomst: Hans Tak

Copyright

@ Federatie Medisch Specialisten maart 2023

Alle opgenomen informatie is eigendom van de Federatie. 

Overnemen van inhoud, geheel of gedeeltelijk is toegestaan mits 

met bronvermelding.

Vrijwaring
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HOE WERKEN WIJ SAMEN BINNEN DE
FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN?

De Federatie Medisch Specialisten is er voor 

en door medisch specialisten. De inbreng van 

medisch specialisten is essentieel. Dit gebeurt 

via raden waar medisch specialisten zitting in 

hebben. Elke medisch specialist in een raad 

vertegenwoordigt een wetenschappelijke vereniging 

en dus een specialisme. Via deze raden maken de 

wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk beleid 

over de medisch-specialistische zorg. Voor specifieke 

beleidsonderwerpen zijn diverse commissies en 

werkgroepen opgericht. Elke raad wordt geleid door 

een bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten. 

Er zijn vier raden: Beroepsbelangen, Kwaliteit, 

Opleiding en Wetenschap & Innovatie. Het bestuur 

van de Federatie Medisch Specialisten bestaat uit 

een bestuursvoorzitter en vijf medisch specialisten 

met ieder hun eigen aandachtsgebied. Zij worden 

gecontroleerd door de Algemene Vergadering, die 

bestaat uit de voorzitters van de 32 wetenschappelijke 

verenigingen die samen de Federatie vormen. 

De Federatie heeft ook Netwerken en platforms 

rond specifieke onderwerpen. Daarnaast heeft de 

Federatie een Kennisinstituut, dat wetenschappelijke 

verenigingen begeleidt bij het ontwikkelen en 

innoveren van kwaliteitsproducten. En sinds  

22 december 2022 is de Federatie 100% aandeelhouder 

van de Academie voor medisch specialisten.

We staan kortom voor grote opgaven nu en de komende 
jaren om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede 
kwaliteit te houden. Het is belangrijk om als medisch 
specialisten onze verantwoordelijkheid te nemen, aan de 
overlegtafels te zitten en samen op te trekken met andere 
zorgpartijen. Daarom tekende de Federatie in september 
2022 het Integraal Zorg Akkoord (IZA). 

Als Federatie zijn we uitermate trots op alle medisch 
specialisten die zich dag in dag inzetten voor onze 
gezamenlijke ambitie: de beste zorg voor de patiënt. 
Speciaal gaat onze waardering en dank uit naar allen die 

hieraan bijdragen door deel te nemen in commissies, 
werkgroepen en raden die zich inzetten op het gebied 
van bijvoorbeeld kwaliteitszorg, arbeidsvoorwaarden, 
opleidingen, wetenschap en richtlijnen. 

Zelf mocht ik begin 2023 het voorzittersstokje overnemen 
van Peter Paul van Benthem. In het jaarverslag kunnen we 
lezen we hoe levendig en dynamisch ook zijn laatste jaar als 
voorzitter was. 

Piet-Hein Buiting,
voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Voorwoord
Het jaar 2022 was een bewogen jaar. We zullen het  
ons vooral herinneren vanwege de oorlog in Oekraïne. 
Veel medisch specialisten toonden zich solidair en ook 
in Nederland zijn veel patiënten opgevangen.  
Dichter bij huis begonnen we het jaar nog in volle 
COVID-crisis, maar die ging al snel over in de nasleep 
ervan: achterstallige zorg die ingehaald moest 
worden, veel ziekteverzuim en vermoeidheid bij 
zorgmedewerkers, te weinig bedden en ok-tijd en 
de dringende noodzaak van meer kennis over long 
COVID. We hebben nu structureel te maken met 
personeelstekorten en geneesmiddelentekorten en de 
inflatie drukt ook op de zorgsector.

https://demedischspecialist.nl/
mailto:info%40demedischspecialist.nl?subject=


PREVENTIE
Preventie is een van de vier pijlers van onze visie 
Medisch Specialist 2025. Met preventie dragen we bij 
aan toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg. Ook 
binnen het IZA is preventie een speerpunt. In 2022 werkte 
de Federatie op verschillende manieren aan preventie. 

We richtten een netwerk Preventie op waar alle 32 
wetenschappelijke verenigingen onderdeel van uitmaken. 
In een position paper lichtten we toe hoe wij de rol 
van de medisch specialist zien en wat onze ambities 
zijn. Hoe we integraal preventiebeleid in het politieke 
domein stimuleren, lieten we onder andere zien door 
een dringende oproep aan de Tweede Kamer om roken 
verder te ontmoedigen. 

GENEESMIDDELENBELEID
De kosten van dure geneesmiddelen in de medisch-
specialistische zorg nemen alsmaar toe. Er bestaan 
veel initiatieven rondom gepast gebruik van dure 
geneesmiddelen, maar de kennis daarover is verspreid en 
wordt nog niet systematisch verzameld en gebruikt. 
De Federatie stelde daarom samen met zorgpartners het 
programma Gepast gebruik dure geneesmiddelen op. 
Als eerste stap inventariseren SiRM en het Radboudumc 
momenteel interventies op het gebied van gepast 
gebruik van dure geneesmiddelen. Ook ontwikkelden we 
de leidraad Verantwoord wisselen medicijnen. 
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ONDERHANDELINGEN OVER HET INTEGRAAL 
ZORGAKKOORD
Na maanden van onderhandelingen over de kwaliteit, 
de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in 
Nederland ondertekende de Federatie in september samen 
met twaalf andere partijen het Integraal Zorgakkoord 
(IZA). Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, want we 
staan voor hele grote uitdagingen in de zorg en moeten 
samenwerken om ons zorgstelsel toekomstbestendig te 
maken. In een persbericht gaf de Federatie aan zich zorgen 
te maken over de uitwerking van sommige elementen uit 
het IZA. Bijvoorbeeld over de hoge verwachtingen van 
digitalisering, de concentratie van zorg, de volumenorm 
en de vrije artsenkeuze. De Federatie is voorstander van 
innovatieve toepassingen zoals e-health maar de ict-
infrastructuur moet daar wel optimaal voor zijn uitgerust. 
Op dit moment is dat niet het geval.

De onderhandelaars hebben gedurende het gehele traject 
nauw contact onderhouden met de 32 wetenschappelijke 
verenigingen. Om alle medisch specialisten bij te praten over 
het IZA organiseerde de Federatie in september een webinar.

GEGEVENSUITWISSELING
Het aannemen van de Wet elektronische 
gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in september 
betekende een cruciale stap naar betere elektronische 
uitwisseling van medische patiëntgegevens en 
daarmee betere patiëntveiligheid en minder onnodige 
administratielast. Tot twee keer toe pleit de Federatie 
in een brief aan de Tweede Kamer voor een werkbare 
invulling van deze nieuwe wet, verlichting van de 
administratieve druk en een goedwerkend elektronisch 
patiëntendossier.

In november nam de Federatie zitting in het bestuur van 
stichting Dutch Hospital Data (DHD). Deze stichting heeft 
als doel de samenwerking op het gebied van data in de 
medisch-specialistische zorg te stroomlijnen.

Belangenbehartiging
Begin januari trad een nieuw kabinet aan. In een reactie op het coalitieakkoord benadrukte de Federatie dat de 
zorg niet gezien moet worden als een kostenpost, maar juist nu om investeringen vraagt. ‘Vernieuwing wordt vanaf 
de werkvloer vormgegeven', aldus voorzitter Peter Paul van Benthem. 'Faciliteren van zorgprofessionals moet 
uitgangspunt zijn van zorgbeleid. Institutionalisering en bureaucratisering moeten worden teruggedrongen.’

BELANGRIJKSTE LOBBYTHEMA’S 2022

Federatie
• Ruimte en vertrouwen voor zorgprofessionals 
•  Terugdringen bureaucratisering  

en institutionalisering 
•  Arbeidsmarktproblematiek ondersteunend  

personeel 
• Gezond en veilig werken 
• Digitale zorg 
• Arbeidsmarktpositie startende medisch specialisten 
• Acute zorg 
• Vrije keuze dienstverband/vrij beroep 
• Wet zeggenschap lichaamsmateriaal 
• GVS (geneesmiddelen vergoedingssystematiek) 
• Preventie 
• Bestuurbaarheid in de zorg 
• Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 

Enkele lobbythema’s namens  
de wetenschappelijke verenigingen
• Kinderartsen: rotavirusvaccin 
• Chirurgen, internisten: acute zorg
• Medisch microbiologen: infectiepreventie 
• Neurologen: lachgas 
• Nucleair geneeskundigen: Pallas 
• Gynaecologen: integrale geboortezorg 
• Psychiaters: esketamine neusspray 
• Cardiologen: aangeboren hartafwijkingen 
• Longartsen, internisten: stoppen met roken 
• Internisten: obesitas en overgewicht 
• Klinisch fysici en kno-artsen: gehoorschade

JANUARI
Medisch specialist benoemd als  
minister VWS

KNMG publiceert handreiking Wet zorg en 
dwang

Nieuwe Cao GGZ ondertekend

FEBRUARI
Publicatie podcast over passende zorg

Webinar Opleiden 2025 Opleiden:  
het kan anders

Brief aan minister Kuipers over 
coalitieakkoord 

MAART
Contourennota beroepsprofiel  
medisch specialist gepubliceerd

Publicatie podcast Geef me een baan

Expertiseteam Infectiepreventie  
adviseert rustige afschaling 
coronamaatregelen ziekenhuizen 

Publicatie implementatiekaart  
‘Van spreekkamer naar leefstijlinterventie’

Oprichting Netwerk COC-voorzitters 

Brief aan Tweede Kamer over betere 
elektronische gegevensuitwisseling

Publicatie richtlijn Langdurige klachten  
na COVID-19

Publicatie podcast: De maatschappelijk 
betrokken dokter

Msb's publiceren manifest Vrijgevestigd 
medisch specialisten: onmisbare partner 
voor de toekomst van de zorg
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 FMS-voorzitter: 
'Specialisten willen iets dat 
voelt als landelijk epd.'

p  Federatie voorzitter Peter Paul van Benthem in de podcast Voorzorg 
van Zorgvisie en Skipr.

  E-zine SKMS:  
15 jaar toonaangevend  
kwaliteitsbeleid.

p  Voorzitter van de Federatie Peter Paul van Benthem tekent op  
16 september 2022 het Integraal Zorgakkoord.

KWALITEITSGELDEN  
BLIJVEN BESCHIKBAAR
In het IZA is ook vastgelegd dat 
de Kwaliteitsgelden Medisch 
Specialisten (SKMS) de komende 
periode beschikbaar blijven. 
Kwaliteitsgelden worden 
toegekend aan projecten die 
bijdragen aan de beweging naar 
passende zorg. Voorbeelden zijn 
te vinden in het e-zine dat we in 
2022 publiceren.

https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-12/Position_paper_netwerk_preventie.pdf
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-12/brief_tweede_kamer_inbreng_commissiedebat_leefstijlpreventie.pdf
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-07/rapport_triagesessie_gepast_gebruik_dure_geneesmiddelen.pdf
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-11/Leidraad_Verantwoord_Wisselen_Medicijnen_versie15nov2022.pdf
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/update-integraal-zorgakkoord-ondertekend
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/terugkijken-webinar-integraal-zorgakkoord
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/wet-elektronische-gegevensuitwisseling-unaniem-aangenomen
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-03/Brief_inbreng_Wegiz_Federatie_Medisch_Specialisten.pdf
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-02/brief_visie_op_coalitieakkoord_federatie_medisch_specialisten.pdf
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuwe-handreiking-over-wet-zorg-en-dwang
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuwe-handreiking-over-wet-zorg-en-dwang
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuwe-cao-ggz
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering1-2022
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/hoe-het-anders-kan-de-opleiding
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/hoe-het-anders-kan-de-opleiding
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-federatie-aan-minister-kuipers-met-visie-op-coalitieakkoord
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-federatie-aan-minister-kuipers-met-visie-op-coalitieakkoord
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/contourennota-beroepsprofiel-medisch-specialist
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/contourennota-beroepsprofiel-medisch-specialist
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering2-2022
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/expertiseteam-infectiepreventie-rustige-afschaling-coronamaatregelen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/expertiseteam-infectiepreventie-rustige-afschaling-coronamaatregelen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/expertiseteam-infectiepreventie-rustige-afschaling-coronamaatregelen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/implementatiekaart-van-spreekkamer-naar-leefstijlinterventie
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/implementatiekaart-van-spreekkamer-naar-leefstijlinterventie
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/aandacht-voor-een-veilig-opleidingsklimaat-essentieel
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-aan-tweede-kamer-over-elektronische-gegevensuitwisseling
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-aan-tweede-kamer-over-elektronische-gegevensuitwisseling
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/richtlijn-langdurige-klachten-na-covid-19-gepubliceerd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/richtlijn-langdurige-klachten-na-covid-19-gepubliceerd
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering3-2022
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering3-2022
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/medisch-specialistische-bedrijven-publiceren-manifest
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/medisch-specialistische-bedrijven-publiceren-manifest
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/medisch-specialistische-bedrijven-publiceren-manifest
https://skmsmagazine.demedischspecialist.nl/


WERKBEZOEKEN
Om te horen wat er speelt op de werkvloer gaat 
de Federatievoorzitter regelmatig op werkbezoek. 
In 2022 ging het om de volgende ziekenhuizen en 
instellingen: 
• Parnassia Den Haag
• Beatrixziekenhuis 
• Medisch Centrum Twente 
• Maasstad Ziekenhuis
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SAMEN MET DE KNMG 
De Federatie werkt in 2022 op onder meer de 
volgende thema’s samen met de KNMG:
•  De KNMG heeft het standpunt uitgedragen dat de  

tweejaarsregel bij herregistratie in het BIG-register 
onevenredig hard uitpakt voor langdurig zieke 
artsen. In maart 2022 is deze regel door minister 
Kuipers afgeschaft.

•  In mei ondertekende de KNMG een overeenkomst 
namens alle Federatiepartners waardoor het voor 
Nederlandse artsen mogelijk wordt om accredita-
tie aan te vragen voor deelname aan buitenlandse 
nascholing.

•  In november vroeg de KNMG aandacht voor hun 
onderzoek waaruit blijkt dat ruim een derde van de 
artsen veelvuldig te maken krijgt met bedreiging en 
intimidatie. 

ACUTE ZORG
Tijdens de COVID-19 pandemie is opnieuw gebleken 
hoe belangrijk goed georganiseerde en toegankelijke 
acute zorg is. De Federatie vindt het belangrijk dat er een 
regionaal sluitende keten van acute zorg is waarbij er met 
name oog is voor de kwetsbare, multimorbide en oudere 
patiënt. Zij hebben goede zorg nodig, dichtbij huis en 
bij een voor hen bekende dokter. De Federatie bracht 
deze visie op acute zorg in november met een brief onder 
de aandacht van de Tweede Kamer. Ook zetten we een 
experiment in gang waarin de afdelingen Spoedeisende 
Hulp (seh) van drie umc's en zes algemene ziekenhuizen 
onderzoeken of competenties of ervaringsjaren het 
criterium moeten zijn om basisartsen in te kunnen zetten 
op de seh. In september publiceerde de Federatie een 
podcast over acute zorg.

CAO’S 
De Federatie werkt nauw samen met de LAD om de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van medisch 
specialisten in dienstverband te verbeteren. Begin 2022 
kwam een nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand, waarna de 
LAD, Federatie en NVZ in gesprek zijn gegaan over de 
doorvertaling daarvan in de Arbeidsvoorwaarden Medisch 
Specialisten (AMS). In oktober spraken ze af dat de 
salarisparagraaf uit de cao wordt overgenomen in de AMS. 
In 2023 wordt nog dooronderhandeld met de NVZ. 
Eind december bereikten de cao-partijen voor de Cao 
UMC overeenstemming over de salarisverhoging in 2023. 
De NFU gaf aan het in 2021 afgesproken percentage 
van 11,3% niet te kunnen nakomen. Uiteindelijk werd een 
structurele salarisverhoging van in totaal 10% afgesproken 
voor 2023. Begin 2022 stemde een meerderheid van de 
medisch specialisten in met het akkoord voor een nieuwe 
Cao GGZ, die loopt tot en met 31 december 2024.

DIENSTVERBAND/VRIJ BEROEP 
In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet staat vermeld 
dat de overheid tot verplicht dienstverband over wil gaan 
als vrijgevestigd medisch specialisten niet binnen twee jaar 
hun verantwoordelijkheid laten zien bij de transformatie 
naar passende zorg. Minister Kuipers stuurde naar 
aanleiding daarvan in december een brief aan de Tweede 
Kamer waarin hij een onderzoek naar de effectiviteit van 
deze voorgenomen maatregel aankondigde. In de brief 
aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat een heel 
complexe kwestie is en dat een verplicht dienstverband 
heel lastig is om te realiseren. Dit laatste is in lijn met de 
eerdere brief die wij aan de minister hebben gestuurd naar 
aanleiding van het advies van het bureau VBK Houthoff.  

Eerder benadrukte de Federatie al herhaaldelijk bij de 
minister en de Tweede Kamer dat het afschaffen van 
de vrije beroepskeuze niet de oplossing is voor het 
bereiken van kostenefficiëntie of het verminderen van 
productieprikkels. In maart 2022 was deze stelling ook de 

strekking van een manifest dat 60 medisch specialistische 
bedrijven hebben aanboden aan minister Kuipers.

MEDIABELEID
Het doel van het mediabeleid is om een krachtige 
reputatie en positie op te bouwen in het publieke 
debat 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 2022 kregen we honderden persverzoeken, 
organiseerden gesprekken voor wetenschappelijke 
verenigingen met de NOS, gaven mediatrainingen en 
interviews in vakbladen en landelijke media. 

MEDIA-ONDERWERPEN FEDERATIE
• Integraal Zorgakkoord 
• Green Deal 3.0 / duurzaamheid
• Passende zorg 
• Corona-achterstanden in de ziekenhuizen
•  Arbeidsmarktproblematiek startende  

medisch specialisten 
• Preventie
• Aansluiting bij stichting Dutch Hospital Data 

• COVID-19 richtlijnen en leidraden
• Software in ziekenhuizen 
• Acute zorg 
• Bestuursverantwoordelijkheid in de zorg 
• Vrije keuze loondienst versus vrij beroep 
• Medisch leiderschap 
• Thuisarts.nl 
• Richtlijnen
• Loopbaanmonitor Medisch Specialisten
• Geneesmiddelen vergoedingssysteem
• Leidraad Verantwoord medicijnen wisselen 
• Oncologische netwerken 
• Elektronische gegevensuitwisseling 

• Reactie op coalitieakkoord 
• Reactie op Miljoenennota Prinsjesdag 
•  Campagne Samen Beslissen  

‘Hallo dokter, hallo patiënt’

MEDIA-ONDERWERPEN WETENSCHAPPELIJKE 
VERENIGINGEN
•  Anesthesiologen: zorgen over gebruik zware 

pijnstillers, wachtlijsten, PACU, pijnstilling bij bevalling, 
nieuwe richtlijn Perioperatief voedingsbeleid

•  Cardiologen: zorgen over uitstel hartchirurgische 
zorg, inhaalzorg, drukte op de spoedeisende 
hulpafdelingen, FIOD-onderzoek ziekenhuis Isala, 
concentratie kinderhartchirurgie, preventie, tekorten 
IL6-remmers 

 •  Chirurgen: zorgen over uitstel van reguliere zorg, 
inhaalzorg, zorgen om opleidingsplekken chirurgen, 
Groene OK, traumachirurgen helpen Oekraïense collega’s, 
ongelukken gladheid, Green Deal 3.0, acute zorg 

•  Dermatologen en venereologen: nationaal actieplan 
huidkanker, predicaat koninklijk, campagne psoriasis

APRIL 
Webinar Opleiden 2025: Hoe werkt dat, 
interprofessioneel samenwerken

Publicatie leidraad Verantwoord wisselen 
medicijnen

Bijeenkomst Netwerk Europa

Symposium Zorgevaluatie in de volgende 
versnelling

KNMG sluit zich aan bij EACCME: accreditatie 
voor buitenlandse bij- en nascholing

MEI
Publicatie podcast: De zorgsector is een 
vervuilende sector

Publicatie leidraad Behandelafspraken bij 
acute ziekenhuisopname

Publicatie Kwaliteitsstandaard voor betere 
overgang kinderzorg naar volwassenzorg

Bijeenkomst netwerk Innovatie over  
Artificial Intelligence 

Federatie stuurt brief aan Tweede Kamer 
met visie acute zorg

KNMG publiceert nieuwe gedragscode

Publicatie podcast: Praten over de dood

Federatie stuurt brief aan Tweede Kamer 
over belang van preventie

JUNI
Federatiewebinar Langdurige klachten  
na COVID-19

Publicatie position paper Diagnostiek: 
koersbepalend

Webinar Opleiden 2025 Hoogste tijd voor 
integrale zorg in de opleiding

Resultaten Loopbaanmonitor  
Medisch Specialisten gepubliceerd

Congres Samen beslissen in praktijk 
(programma Uitkomstgerichte Zorg)
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‘ Artsen willen geen 
passende-zorgpolitie’

p  Federatie voorzitter Peter Paul van Benthem.

p  Werkbezoek Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

p  Vaatchirurg Paul van Schaik in MC de podcast over het manifest 
‘Vrijgevestigd medisch specialisten: onmisbare partner voor de 
toekomst van de zorg’.

'De vermeende perverse  
productieprikkel die ligt niet 
bij de medisch specialist'

https://www.linkedin.com/posts/peter-paul-g-van-benthem-35128052_samen-met-elnathan-prinsen-voorzitter-van-activity-6887813230152953856-M8EX?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/peter-paul-g-van-benthem-35128052_werkbezoek-ziekenhuis-medischspecialisten-activity-6908129624120037376-D1st?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/peter-paul-g-van-benthem-35128052_werkbezoek-twente-ziekenhuis-activity-6923291521337200640-1P0M?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/peter-paul-g-van-benthem-35128052_werkbezoek-ziekenhuis-maasstad-activity-7004487533115904000-9GAC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/tweejaarsregel-bij-herregistratie-big-vervalt-volledig.htm
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/accreditatie-europees-vastgelegd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/knmg-een-op-de-drie-artsen-heeft-te-maken-met-bedreiging
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-aan-tweede-kamer-over-acute-zorg
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/experiment-epas-acute-zorg-van-start
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering7-2022
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/minister-stuurt-brief-naar-tweede-kamer-over-transformatie-passende-zorg-en
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/medisch-specialistische-bedrijven-publiceren-manifest
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/interprofessioneel-samenwerken-de-kracht-van-power-dynamics
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/interprofessioneel-samenwerken-de-kracht-van-power-dynamics
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuwe-leidraad-verantwoord-wisselen-medicijnen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuwe-leidraad-verantwoord-wisselen-medicijnen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/kijktip-zorgevaluatie-de-volgende-versnelling
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/kijktip-zorgevaluatie-de-volgende-versnelling
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/accreditatie-europees-vastgelegd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/accreditatie-europees-vastgelegd
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering4-2022
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering4-2022
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/leidraad-behandelafspraken-bij-acute-ziekenhuisopname
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/leidraad-behandelafspraken-bij-acute-ziekenhuisopname
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/kwaliteitsstandaard-voor-betere-overgang-kinderzorg-naar-volwassenzorg
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/kwaliteitsstandaard-voor-betere-overgang-kinderzorg-naar-volwassenzorg
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/netwerk-innovatie-wat-betekent-artificial-intelligence-voor-dokters
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/netwerk-innovatie-wat-betekent-artificial-intelligence-voor-dokters
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-aan-tweede-kamer-met-visiedocument-acute-zorghttp://
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-aan-tweede-kamer-met-visiedocument-acute-zorghttp://
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/knmg-publiceert-nieuwe-gedragscode
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/knmg-publiceert-nieuwe-gedragscode
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-aan-tweede-kamer-over-belang-preventie
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-aan-tweede-kamer-over-belang-preventie
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/positionpaper-diagnostiek
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/positionpaper-diagnostiek
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/integrale-zorg-de-opleiding-leren-signaleren
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/integrale-zorg-de-opleiding-leren-signaleren
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/resultaten-eerste-loopbaanmonitor-medisch-specialisten-gepubliceerd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/resultaten-eerste-loopbaanmonitor-medisch-specialisten-gepubliceerd
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start op
Instagram

 2.628 18.242  111

 8.674 21.198  113
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WEBSITES TOP 3
TWITTER M

demedischspecialist.nl

580.054 bezoeken

opleidingsetalage.nl

73.391 bezoeken

richtlijnendatabase.nl

6.089.523 bezoeken

YouTube 21.016 views

Podcasts 8 afleveringen

11.669 luisteraars

•  Gynaecologen: pijnstilling bij bevalling, COVID-19 en 
zwangerschap, integrale bekostiging geboortezorg

•  Internisten: corona najaarsgolf, boostervaccinatie, 
petitie stop verkoop sigaretten in supermarkten, 
corona en leefstijl, zorgen over uitstel van reguliere 
zorg, initiatief gezondheidskloof.nl, Vaccinatie 
Twijfeltelefoon, organisatie van COVID-zorg, druk op 
de zorg, tekorten IL6-remmers, acute zorg, preventie

•  Intensivisten: opschalingsplan IC-bedden, 
personeelstekorten op de IC, diversiteitsbeleid, 
campagne Groene IC, tekorten IL6-remmers

•  Kinderartsen: brief aan Rutte; pak regie in Ter Apel, 
onbegrip over niet toelaten rotavirusvaccin, scholen- 
sluiting, RS-virus, mentale gezondheid COVID-19 
maatregelen, COVID-vaccinatie, concentratie kinder-
hartchirurgie, preventie, tabaksontmoediging

• Klinisch chemici: labdiagnostiek
•  Klinisch fysici: preventie gehoorschade tinnitus, 

inzet techniek bij personeelstekort
•  Klinisch geriaters: zorgen over verwaarloosde ouderen 

in ziekenhuis, oversterfte, preventie 
• Klinisch genetici: online DNA-testen
•  Kno-artsen: preventie gehoorschade tinnitus, 

oordoppen uitdelen tijdens Formule 1, reuk-en 
smaakverlies na coronabesmetting, zorgen om 
uitgestelde reguliere zorg

•  Longartsen: (nieuwe) e-sigaret met smaakje uit de handel, 
longirritatie door vocht en schimmel, petitie stop 
verkoop sigaretten in supermarkten, behandelingen 
covid-19, extra zuurstofapparaten voor thuisbehandeling, 
druk op de zorg, long COVID, beroepsgebonden  
longziekten, slaapapneu, tekorten IL6-remmers 

•  Medisch microbiologen: commerciële testlaboratoria, 
schurft onder studenten, testbeleid medewerkers, 
persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijkheid 
medicijnproductie buiten Europa

•  MDL-artsen: herziening richtlijn coloscopie 
surveillance

•  Neurologen: verbod recreatief lachgasgebruik, 
(vergoeding) MS-stamceltransplantatie, tekorten  
IL6-remmers

•  Nucleair geneeskundigen: lekkage reactor Petten, 
productieproblemen isotopen, VWS investeert in 
kernreactor medische isotopen

•  Oogartsen: tekort oogmedicijn visudyne, 
vuurwerkverbod, duurzaamheid

•  Orthopeden: wachtlijsten voor nieuwe heup, zorgen 
over uitstel van reguliere zorg, arbeidsmarkt voor 
startende medisch specialisten

• Pathologie: moleculaire diagnostiek

•  Plastisch chirurgen: vuurwerkverbod, zorgen over 
cosmetische ingrepen buitenland, borstimplantaten, 
vergoeding borstreconstructie met eigen vetcellen

•  Psychiaters: mentale gezondheid, esketamine 
neusspray te weinig ingekocht, gebruik 
antidepressiva, ggz-kliniek in nood, eetstoornissen, 
jeugdpsychiatrie, Integraal Zorgakkoord, preventie

•  Radiologen: gegevensuitwisseling,  
vroege opsporing borstkanker met MRI

•  Radiotherapie: deel behandelingen kanker ingekort 
door ervaringen coronatijd 

•  Reumatologen: tekorten IL6-remmers
• Revalidatieartsen: nazorg COVID-patiënten
•  Sportgeneeskunde: beweeginterventie bij patiënten 

met postcovidsyndroom
•  Thoraxchirurgen: inhaalzorg in buitenland,  

wachtlijsten hartzorg, concentratie kinderhartchirurgie
•  Urologen: zorgen over ketamine gebruik onder 

jongeren, wachtlijsten in de zorg
•  Ziekenhuisapothekers: verspilling van 

geneesmiddelen, geneesmiddelen tekorten,  
tekorten IL6-remmers

Nieuw op Thuisarts.nl: keuzekaarten voor 
samen beslissen

Topbijeenkomst van gezamenlijke raden 
Federatie

Publicatie podcast:  
Bestuurbaarheid van de zorg

JULI 
Chirurg Karel Hulsewé treedt toe tot 
Federatiebestuur

Gedragscode Gezondheidsonderzoek 
herzien 

Brief aan Tweede Kamer over uitkomsten 
Loopbaanmonitor

Publicatie handreiking Adequate  
registratie epd

Publicatie videoserie over samen beslissen

Verschijning e-magazine SKMS: 15 jaar 
toonaangevend kwaliteitsbeleid

Standpunt Federatie en DJS over 
vooropleiding medisch-specialistische 
vervolgopleidingen
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p  KNO-artsen voeren actie tijdens de Formule 1 in Zandvoort.

p  Leon van der Toorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van  
Artsen voor Longziekten en Tuberculose bij PowNews.

p  Astrid Vollebregt, voorzitter Nederlandse vereniging voor 
Obstetrie & Gynaecologie bij 'Dit is de dag' over de integrale 
bekostiging geboortezorg.

https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuw-op-thuisartsnl-keuzekaarten-voor-samen-beslissen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuw-op-thuisartsnl-keuzekaarten-voor-samen-beslissen
https://demedischspecialist.nl/podcast/podcast-6-bestuurbaarheid-van-de-zorg
https://demedischspecialist.nl/podcast/podcast-6-bestuurbaarheid-van-de-zorg
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/gedragscode-gezondheidsonderzoek-herzien
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/gedragscode-gezondheidsonderzoek-herzien
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-tweede-kamer-over-loopbaanmonitor
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-tweede-kamer-over-loopbaanmonitor
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/gepubliceerd-handreiking-
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/gepubliceerd-handreiking-
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/videoserie-gesprek-over-samen-beslissen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/gepubliceerd-e-magazine-skms
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/gepubliceerd-e-magazine-skms
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/standpunt-vooropleiding-medisch-specialistische-vervolgopleidingen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/standpunt-vooropleiding-medisch-specialistische-vervolgopleidingen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/standpunt-vooropleiding-medisch-specialistische-vervolgopleidingen
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Beroepsuitoefening

DIGITALE ZORG
De Federatie wil medisch specialisten ondersteuning 
bieden bij passend gebruik van digitale zorg.  
De nieuwe inzichten die tijdens de coronapandemie 
zijn opgedaan over zorg op afstand worden momenteel 
door het Kennisinstituut verwerkt in het proces van 
richtlijnontwikkeling. Ook is het mogelijk gemaakt om  
vanaf 2023 telemonitoring onder voorwaarden te 
registreren en declareren. Eind 2022 publiceerde de 
Federatie hierover een handreiking Telemonitoring. 
Daarnaast verscheen een herziene versie van de 
implementatiekaart Telemonitoring copd met uitleg hoe 
ziekenhuizen gebruik kunnen maken van deze facultatieve 
prestatie om deze copd-zorg te bekostigen. 

UITKOMSTINFORMATIE 
Om zorguitkomsten mee te kunnen nemen in de beslissing 
over de beste zorg voor een patiënt, ontwikkelden medisch 
specialisten, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordigers 
en andere relevante partijen binnen het programma 
Uitkomstgerichte Zorg uitkomstensets voor 31 aandoeningen. 
De eerste drie aandoeningen zijn dit jaar gepubliceerd. 
Daarnaast heeft het Kennisinstituut van de Federatie 
een project opgestart om het gebruik van deze 
uitkomstinformatie een plek te geven in de kwaliteitscyclus 
van de wetenschappelijke verenigingen. Om continu 
te leren van de geleverde zorg is het belangrijk om ook 
te meten welke uitkomst de behandeling heeft gehad 
voor de patiënt door middel van de zogeheten Patient 
Reported Outcome Measures (PROM). Daarvoor is een 
kernset vastgesteld met 8 onderdelen die gemeten 
worden zoals gezondheid, vermoeidheid en angst die 
bij ieder ziektebeeld gemeten kunnen worden. Door 
patiëntervaringen landelijk en eenduidig te meten, nemen 
de administratielast en de kosten af. 
 
THUISARTS
Op Thuisarts.nl bieden de Federatie, het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie 
Nederland betrouwbare patiënteninformatie in begrijpelijke 
taal. In 2022 ontwikkelden de wetenschappelijke 
verenigingen met ondersteuning van het Kennisinstituut 
122 nieuwe teksten over tweedelijnszorg en kregen 46 
keuzekaarten over tweedelijnszorg een plek op Thuisarts.nl/
keuzekaart. Deze keuzekaarten geven een overzicht van de 
opties voor diagnostiek en behandeling bij een aandoening. 

ZORGEVALUATIE
De Federatie participeert samen met de andere partners 
in het hoofdlijnenakkoord (HLA) aan het programma 
Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Binnen dit 
programma is dit jaar onder meer een nieuwe veldnorm 
ontwikkeld die helpt om onderzoek sneller op te starten  
en onnodige administratielast te verminderen.  
Om de belangrijkste kennishiaten in beeld te brengen, 

publiceerden 3 wetenschappelijke verenigingen dit jaar 
met ondersteuning van het Kennisinstituut een nieuwe 
of geactualiseerde kennisagenda. Daarnaast is er een 
versnellingsprogramma gestart door het Kennisinstituut 
van de Federatie, Cochrane, ZE&GG en ZonMw om nieuwe 
kennis uit zorgevaluaties sneller te kunnen beoordelen en 
verwerken in richtlijnen.

ARBEIDSMARKTPROBLEMATIEK STARTENDE  
MEDISCH SPECIALISTEN
Er zijn al langere tijd zorgen over de oplopende 
werkloosheid onder startende medisch specialisten, 
alsmede een gebrek aan permanente posities en het 
oneigenlijk gebruik van tijdelijke arbeidscontracten. Veel 
jonge artsen dreigen het vak te verlaten terwijl zij hard 
nodig zijn om de zorg toegankelijk te houden. De Federatie 
vroeg dit jaar samen met De Jonge Specialist, LAD, NVZ 
en NFU aan de taskforce Arbeidsmarktproblematiek om 
adviezen voor een oplossing voor deze problemen. 
Daarnaast is binnen de Federatie het netwerk Startende 
medisch specialisten gestart. Dit netwerk bestaat uit jonge 
enthousiaste medisch specialisten die als geen ander 
weten met welke uitdagingen deze groep te maken heeft.

LOOPBAANMONITOR MEDISCH SPECIALISTEN 2022
De Federatie, LAD en De Jonge Specialist publiceerden 
de resultaten van de eerste Loopbaanmonitor Medisch 
Specialisten. Bijna 11.000 Nederlandse aios en medisch 
specialisten gaven antwoord op meer dan 50 vragen 
over onder andere de werkvorm, werkdruk, ambities, 

arbeidsvoorwaarden, werkplezier en tevredenheid.  
Op www.loopbaanmonitormedischspecialisten.nl zijn alle 
resultaten in te zien.

OPLEIDINGEN
Samen met de wetenschappelijke verenigingen werkt de 
Federatie aan de kwaliteit, organisatie en doorontwikkeling 
van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. 
Voorbeelden hiervan in 2022 zijn onder andere de 
betrokkenheid van de Federatie bij de verdeling van 
opleidingsplaatsen, de oprichting van de werkgroep Veilig 
opleidingsklimaat, de betrokkenheid en inbreng bij het 
NZa kostprijsonderzoek, de oprichting van een netwerk 
van COC-voorzitters en project Opleiden 2025.

In het kader van het hoofdlijnenakkoord ondersteunt de 
Federatie sinds 2019 met Opleiden 2025 de continue 
doorontwikkeling van de medische vervolgopleidingen. 
Met de wetenschappelijke verenigingen, medisch 
specialisten, aios en andere zorgprofessionals wordt 
gewerkt aan ruimte bieden in de opleiding voor 
actuele maatschappelijke thema’s en innovaties, meer 
samenwerking en uitwisseling tussen wetenschappelijke 
verenigingen onderling. Ook wordt de interprofessionele 
samenwerking op de werkvloer via de opleiding versterkt.

Een voorbeeld hiervan is de Digitale Leeromgeving (DLO) 
ter ondersteuning van het landelijk onderwijs. De DLO 
heeft inmiddels al meer dan 3.049 gebruikers en wordt 
door meer dan negentien wetenschappelijke verenigingen 
ingezet. De Federatie ondersteunt niet alleen bij de 
ontwikkeling van materiaal voor de DLO, maar stelt daarnaast 
het online toetssysteem RemindoToets beschikbaar waarin al 
12.767 toetsen werden afgenomen bij aios. 

Vanuit Opleiden 2025 zijn dit jaar verschillende 
onderwijsondersteunende producten opgeleverd 
die de integratie van nieuwe thema’s in de opleiding 
ondersteunen. Ook zijn de eerste opbrengsten uit zeven 
interprofessionele experimenten gezamenlijk gebundeld 
in de uitgave van Werkvormen interprofessioneel opleiden 
in de zorg. Ook wordt de contourennota Beroepsprofiel 
medisch specialist gepubliceerd en de eerste aanzet voor 
een vernieuwde opleidingenstructuur gepresenteerd.
 

De Federatie ondersteunt medisch specialisten bij de ontwikkeling en uitoefening van het vak. In 2022 
besteedden we veel aandacht aan arbeidsmarktproblematiek, loopbaanontwikkeling, digitale zorg, opleiden 
en de juiste zorg op de juiste plek.

AUGUSTUS
Concept Integraal Zorgakkoord voorgelegd 
aan wetenschappelijke verenigingen

Instemmingsadvies Algemene Vergadering 
van de Federatie over Integraal Zorgakkoord 

Ziekenhuizen starten experiment voor 
beoordeling van inzetbaarheid basisartsen 
op de seh

SEPTEMBER
Publicatie richtlijn overgewicht en obesitas 
bij kinderen

Federatie pleit bij Tweede Kamer voor  
goed werkend epd

Federatie ondertekent Integraal 
Zorgakkoord

Prinsjesdag: Federatie reageert op 
Miljoenennota

Publicatie podcast: Acute zorg:  
Hebben we bedden?

Federatiewebinar over Integraal 
Zorgakkoord

Minister Kuipers stelt aanpassing van 
geneesmiddelenvergoedingssysteem uit  
tot 2024

Symposium Samenwerkingsverband 
Richtlijnen Infectiepreventie

OKTOBER
Federatie stuurt brief aan Tweede Kamer 
over Integraal Zorgakkoord

Congres De kracht van kwaliteitsregistraties

Publicatie richtlijn over gepast gebruik 
opioïden

Bijeenkomst Netwerk Europa

NOVEMBER 
Webinar Opleiden 2025  
Wat kan de patiënt ons leren
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 'Verenigingen: jonge  
medisch specialisten  
dreigen vak te verlaten'

p  Bestuurslid Federatie, Jelle Ruurda tijdens het symposium 
Zorgevaluatie op 14 april 2022 in Utrecht.

p  Dit schrijven meerdere wetenschappelijke verenigingen in een brief aan 
onder andere de raden van bestuur van ziekenhuizen in november 2022.

p  Ter ondersteuning van interprofessioneel opleiden worden  
23 werkvormen gebundeld in de uitgave:  
Werkvormen Interprofessioneel opleiden in de zorg.

https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/handreiking-telemonitoring-gepubliceerd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/herzien-implementatiekaart-telemonitoring-copd
https://www.thuisarts.nl/
http://thuisarts.nl/keuzekaart
http://thuisarts.nl/keuzekaart
https://zorgevaluatiegepastgebruik.nl/
https://zorgevaluatiegepastgebruik.nl/wat-we-doen/evalueren/veldnorm/
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-11/brief_rapport_arbeidsmarktproblematiek.pdf
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/resultaten-eerste-loopbaanmonitor-medisch-specialisten-gepubliceerd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/resultaten-eerste-loopbaanmonitor-medisch-specialisten-gepubliceerd
http://www.loopbaanmonitormedischspecialisten.nl
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/kostprijsonderzoek-medische-vervolgopleidingen-vertraagd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/aandacht-voor-een-veilig-opleidingsklimaat-essentieel
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/aandacht-voor-een-veilig-opleidingsklimaat-essentieel
https://demedischspecialist.nl/medische-vervolgopleidingen/opleiden-2025-0
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/eerste-ervaringen-met-de-digitale-leeromgeving
https://demedischspecialist.nl/medische-vervolgopleidingen/opleiden-2025-0/ondersteuningsmateriaal
https://demedischspecialist.nl/medische-vervolgopleidingen/opleiden-2025-0/interprofessioneel-opleiden/experimenten
https://demedischspecialist.nl/medische-vervolgopleidingen/opleiden-2025-0/interprofessioneel-opleiden/experimenten
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/beschikbaar-werkvormen-interprofessioneel-opleiden-de-zorg
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/beschikbaar-werkvormen-interprofessioneel-opleiden-de-zorg
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/contourennota-beroepsprofiel-medisch-specialist
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/contourennota-beroepsprofiel-medisch-specialist
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/aanzet-voor-een-overkoepelende-opleidingenstructuur-geschetst
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/aanzet-voor-een-overkoepelende-opleidingenstructuur-geschetst
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/blog-het-integraal-zorgakkoord
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/blog-het-integraal-zorgakkoord
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/experiment-epas-acute-zorg-van-start
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/experiment-epas-acute-zorg-van-start
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/experiment-epas-acute-zorg-van-start
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuwe-richtlijn-overgewicht-en-obesitas-bij-kinderen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuwe-richtlijn-overgewicht-en-obesitas-bij-kinderen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/federatie-pleit-bij-tweede-kamer-voor-een-goed-werkend-epd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/federatie-pleit-bij-tweede-kamer-voor-een-goed-werkend-epd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/update-integraal-zorgakkoord-ondertekend
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/update-integraal-zorgakkoord-ondertekend
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/prinsjesdag-2022-reactie-federatie
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/prinsjesdag-2022-reactie-federatie
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering7-2022
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering7-2022
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/terugkijken-webinar-integraal-zorgakkoord
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/terugkijken-webinar-integraal-zorgakkoord
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/minister-kuipers-stelt-aanpassingen-gvs-uit-tot-2024
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/minister-kuipers-stelt-aanpassingen-gvs-uit-tot-2024
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/minister-kuipers-stelt-aanpassingen-gvs-uit-tot-2024
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/sri-symposium-van-papier-naar-praktijk
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/sri-symposium-van-papier-naar-praktijk
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/federatie-stuurt-brief-aan-tweede-kamer-over-integraal-zorgakkoord
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/federatie-stuurt-brief-aan-tweede-kamer-over-integraal-zorgakkoord
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/terugblik-congres-de-kracht-van-kwaliteitsregistraties
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuwe-richtlijnmodule-gepast-opioidengebruik
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nieuwe-richtlijnmodule-gepast-opioidengebruik
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/terugkijken-de-grote-kracht-zit-m-luisteren
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/terugkijken-de-grote-kracht-zit-m-luisteren


DUURZAAMHEID 
Aan het eind van 2022 ondertekende de 
Federatie de Green Deal 3.0 met vijf concrete 
duurzaamheidsdoelstellingen: verminderen van  
CO2-uitstoot, bevorderen van kennis en 
bewustwording over de klimaatimpact van de zorg, 
circulair gebruik van materialen, vermindering van 
milieubelasting door medicatiegebruik en meer 
preventie door gezonder leven en eten. Op de 
themapagina Duurzaamheid zijn voorbeelden te 
vinden van medisch specialisten die zich inzetten  
voor verduurzaming van de zorg.
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JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK
Met de juiste zorg op de juiste plek werken we aan 
passende zorg: van hoge kwaliteit, voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar. Inmiddels hebben we hiervan 
honderden praktijkvoorbeelden verzameld en deze een 
plek gegeven op de Federatiewebsite. We verstuurden 
in 2022 nieuwsbrieven waarin medisch specialisten 
vertellen over voorbeeldprojecten van de juiste zorg op 
de juiste plek. Ook publiceerden we hierover artikelen op 
verschillende mediakanalen.

ACADEMIE VOOR MEDISCH SPECIALISTEN
Dit jaar werd de Federatie 100% eigenaar van de Academie 
voor Medisch Specialisten. De Academie verzorgt 
opleidingen en trainingen voor medisch specialisten 
en a(n)ios gericht op zes niet-medisch inhoudelijke 
competentiegebieden. 

In het bijzonder wordt scholing aangeboden aan 
medisch specialisten die een tweede rol vervullen, zoals 
vakgroepvoorzitter, medisch manager of bestuurder. In 
2022 ontwikkelde De Academie een modulaire leergang 
voor bestuurs- en commissieleden van wetenschappelijke 
verenigingen. Daarnaast werd nieuw aanbod ontwikkeld 
voor bestuurders van medisch specialistische bedrijven en 
verenigingen van medisch specialisten in dienstverband.

PATIËNTVEILIGHEID: PROGRAMMA TIJD VOOR 
VERBINDING 
Hoe kunnen ziekenhuizen de patiëntveiligheid verbeteren 
en dit onderwerp bespreekbaar maken? Het programma 
Tijd voor Verbinding, een samenwerkingsverband van 
partijen uit het hoofdlijnenakkoord, heeft hiervoor in 2022 
met name ingezet op het digitaal en live verspreiden van 
inspirerende praktijkvoorbeelden. Deze gaan bijvoorbeeld 
over het multidisciplinaire gesprek, antistolling en 
kwetsbare ouderen. In het najaar is vanuit Tijd voor 
Verbinding een ondersteunende campagne gestart:  
De volgende stap in patiëntveiligheid zetten we samen.

DE JONGE SPECIALIST
De Federatie werkt nauw samen met De Jonge 
Specialist, de belangenbehartiger voor a(n)ios en 
arts-onderzoekers. Dit deden we onder meer op het 
gebied van arbeidsmarktproblematiek onder startende 
medisch specialisten. Daarnaast werkten we samen aan 
de ontwikkeling van de Loopbaanmonitor Medisch 
Specialisten en het meerjarenproject Opleiden 2025. 
Ook publiceerden de Federatie en De Jonge Specialist 
dit jaar een gezamenlijk standpunt vooropleiding. 
Anne Koppelaar, de nieuwe voorzitter van De Jonge 
Specialist was co-host bij het MMV-congres in 
december. Zij is als toehoorder altijd aanwezig tijdens 
de bestuursvergaderingen van de Federatie.

SAMEN BESLISSEN
•  De nationale campagne ‘Hallo dokter, hallo patiënt’ 

liep door tot eind 2022 en was te zien en te horen 
op tv, radio, sociale media, in wachtkamers, op 
billboards rondom de ziekenhuizen en in vakbladen. 

•  In 2022 ontwikkelden we nieuwe opleidingsmaterialen 
en hulpmiddelen. In een nieuwe videoserie van 
de Federatie praten medisch specialisten, aios en 
gespecialiseerd verpleegkundigen over verschillende 
vraagstukken rondom samen beslissen.

•  In een serie artikelen onder de noemer Samen 
beslissen #Hoedan? delen medisch specialisten hun 
praktische tips.

•  Informatie en praktische hulpmiddelen zijn te vinden 
op de Federatiewebsite.

Advies en ondersteuning
De omvang van de juridische dienstverlening van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de 
LAD bleef stabiel ten opzichte van vorig jaar. Onze juristen behandelden in 2022 in totaal 2.590 vragen en dossiers. 
De waardering van de dienstverlening kwam, net als in 2021, uit op een 8,5. 

JURIDISCHE VRAGEN
Ruim 60% van de vragen gaat over arbeidsrechtelijke 
onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, cao’s, 
salaris en arbeidsongeschiktheid. 8% ging over 
ondernemingsrechtelijke vragen, zoals goodwill en  
zzp-overeenkomsten. Ook medisch specialistische 
bedrijven, medische staven en andere collectieven wisten 
het Kennis- en dienstverleningscentrum goed te vinden 
in 2022. In lijn met de omvang van de beroepsgroepen 
stelden, net zoals in voorgaande jaren, psychiaters, 
internisten en kinderartsen de meeste vragen.

CAO, BELEID EN TRAININGEN
Naast de individuele dienstverlening adviseerde het Kennis- 
en dienstverleningscentrum bij cao-onderhandelingen en 
leverde input voor beleid. Bijvoorbeeld met betrekking 
tot het vormgeven van kaders voor gezond en veilig 
werken voor onder meer medisch specialisten. Zo is er 
input geleverd voor de Arbeidsvoorwaarden Medisch 
Specialisten en het Integraal Zorgakkoord. Ook werden er 
diverse workshops verzorgd (onder andere voor De Jonge 
Specialist) en is een bijdrage geleverd aan trainingen van de 
Academie voor Medisch Specialisten. Verder werd er een 
bijeenkomst georganiseerd voor alle stafconventen om te 
inventariseren welke ondersteuning en producten kunnen 
bijdragen aan de positionering binnen umc’s.

BELANGRIJKE ONDERWERPEN IN 2022
•  Behoud vrije beroepskeuze
• Zzp-regelgeving
• Gezond & veilig werken
• Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
•  Belangenverstrengeling door samenwerking met 

de industrie
•  Toetsing juridische haalbaarheid nakoming 

salarisafspraken in de Cao UMC
•  Wet transparante arbeidsvoorwaarden en 

scholingskosten herregistratie
• Positionering stafconventen binnen umc’s

1.632
ARBEIDS-

RECHTELIJKE
VRAGEN

219
ONDERNEMINGS- 

RECHTVRAGEN

147
ONDERSTEUNING  

AAN GROEPEN  
PROFESSIONALS

44%
MEDISCH  

SPECIALISTEN

18%
A(N)IOS

18%
OVERIGE  

ZORGPROFESSIONALS

362
GEZONDHEIDS- 

RECHTELIJKE  
VRAGEN

126
VERENIGINGS- 
RECHTELIJKE  

VRAGEN

104
LEDEN- 

VOORDELEN

5%
WETENSCHAPPELIJKE 

VERENIGINGEN

5%
ZIEKENHUIZEN/ 
COLLECTIEVEN

10%
BUREAU VAN DE  

FEDERATIE EN HET  
KENNISINSTITUUT

2022 IN CIJFERS VERDELING VRAGENSTELLERS

p  Eén van de advertenties uit de nationale  
campagne 'Hallo dokter, hallo patiënt'.

https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/federatie-ondertekent-green-deal-30
https://demedischspecialist.nl/themas/thema/duurzaamheid
https://demedischspecialist.nl/juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://demedischspecialist.nl/juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.programmatvv.nl/thema-pagina-s/
https://www.programmatvv.nl/thema-pagina-s/
https://dejongespecialist.nl/
https://dejongespecialist.nl/
https://loopbaanmonitormedischspecialisten.nl/
https://loopbaanmonitormedischspecialisten.nl/
https://demedischspecialist.nl/medische-vervolgopleidingen/opleiden-2025-0
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/standpunt-vooropleiding-medisch-specialistische-vervolgopleidingen
https://begineengoedgesprek.nl/
https://begineengoedgesprek.nl/
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/videoserie-gesprek-over-samen-beslissen
https://demedischspecialist.nl/themas/thema/samen-beslissen-0/samen-beslissen-serie-hoedan/nummer6
https://demedischspecialist.nl/themas/thema/samen-beslissen-0/samen-beslissen-serie-hoedan/nummer6
https://demedischspecialist.nl/themas/thema/samen-beslissen-0/samen-beslissen-serie-hoedan/nummer6


UITGELICHTE PROJECTEN
Het Kennisinstituut begeleidde in 2022 onder meer de 
volgende projecten:

-  Zorg op afstand:  
Leidraad (in ontwikkeling) voor het integreren van 
digitale zorg in richtlijnen

-  Kwaliteitsstandaard Transitiezorg:  
Deze nieuwe standaard beschrijft de norm 
voor een goede overgang van kinderzorg naar 
volwassenenzorg en geeft concrete aanbevelingen, 
handvatten en een stappenplan.

-  Disseminatie en implementatie keuzekaarten: 
Pilot in tien ziekenhuizen om te onderzoeken hoe 
keuzekaarten en keuzekaarten-in-beeld het beste 
geïmplementeerd kunnen worden. 

-  Richtlijn Overgewicht en obesitas bij kinderen: 
Handvatten voor de diagnostiek, ondersteuning en 
zorg voor kinderen met obesitas of overgewicht. 

-  Richtlijn Gepast gebruik opioïden:  
Aanbevelingen om het juist gebruik van opioïden te 
bevorderen.

-  Kennisontwikkeling COVID-19: 
Publicatie van de richtlijn Langdurige klachten na 
COVID-19. Deze maakt onderdeel uit van de nieuwe 
overkoepelende richtlijn waar alle COVID-19 leidraden 
dit jaar in worden opgenomen. 

In het hoofdstuk Beroepsuitoefening worden 
verschillende projecten uitgelicht waar het 
Kennisinstituut bij betrokken is. 
 

p  Aanbieding richtlijn Langdurige klachten bij COVID-19.
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Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten wordt gedreven door de ambitie van iedere medisch 
specialist om de beste zorg te verlenen aan zijn of haar patiënt. Daarom waarborgen de adviseurs van het 
Kennisinstituut dat medisch specialisten overal en altijd de beschikking hebben over de meest actuele kennis en 
behandelinzichten. Zij adviseren de 32 wetenschappelijke verenigingen op onafhankelijke en transparante wijze en 
verzorgen procesbegeleiding. Innovatie en methodiekontwikkeling zijn hierbij belangrijke speerpunten.

RICHTLIJNONTWIKKELING IN 2022
De Richtlijnendatabase is uitgebreid met 700 nieuwe 
modules bij 56 richtlijnen en het aantal gebruikers van de 
app is gestegen van 11.496 naar 17.922. Om richtlijnen zo 
actueel mogelijk te houden, werkt het Kennisinstituut met 
de wetenschappelijke verenigingen aan een systeem van 
jaarlijks modulair onderhoud, met clusters van richtlijnen 
rond een bepaald onderwerp. Het aantal clusters is 
inmiddels uitgebreid naar 49. Om nieuwe kennis zo snel 
mogelijk in richtlijnen te verwerken, voert het Kennisinstituut 
projecten uit rond het toepassen van artificial intelligence 
(AI) bij het beoordelen en selecteren van wetenschappelijke 
literatuur. Binnen het Samenwerkingsverband Richtlijnen 
Infectiepreventie (SRI) is gewerkt aan het actualiseren van 28 
infectiepreventierichtlijnen. 

GEÏNTEGREERD KWALITEITSBELEID
Het Kennisinstituut adviseerde dit jaar zeven 
wetenschappelijke verenigingen bij het vertalen van het 
gezamenlijke kwaliteitsbeleid naar concrete plannen en 
projecten. Bijvoorbeeld door hen te begeleiden bij het 
vormgeven van het kwaliteitsbeleid, bij het opstellen van 
een kwaliteitsbeleidsplan of het schrijven van een SKMS-
aanvraag. 

ZORGEVALUATIE
Op het gebied van zorgevaluatie werkte het 
Kennisinstituut binnen het programma Zorgevaluatie 
& Gepast Gebruik (ZE&GG) nauw samen met de 
andere partijen van het hoofdlijnenakkoord. Om te 
zorgen dat dokters optimaal gebruik kunnen maken 
van relevante kennis uit onderzoek, is er onder meer 
gewerkt aan een landelijke implementatieagenda, 
een versnellingsprogramma om nieuwe kennis 
sneller te integreren in richtlijnen, en innovatie van 
de methodiek van agenderen/ontwikkelen van 
kennisagenda’s.

KWALITEITSVISITATIE
Het Kennisinstituut ondersteunde dit jaar de 
wetenschappelijke verenigingen bij de ontwikkeling 
en uitvoering van 52 kwaliteitsvisitaties. Daarnaast 
vonden er visitatietrainingen plaats waarmee 132 
medisch specialisten zijn opgeleid tot visiteur. 

KWALITEITSMETING/UITKOMSTINFORMATIE
In 2022 is een project opgestart om 
uitkomstinformatie beter te integreren in de 
kwaliteitscyclus. Samen met andere partijen 

werkte het Kennisinstituut aan het verduurzamen van 
kwaliteitsregistraties en het ontwikkelen van uitkomstensets 
voor Uitkomstgerichte Zorg.

PATIËNTENINFORMATIE
Standaard wordt bij richtlijnen patiënteninformatie 
ontwikkeld en gepubliceerd op Thuisarts.nl. Waar relevant 
en haalbaar wordt deze informatievoorziening uitgebreid 
met keuzehulpen/kaarten. Dit werk wordt gedaan door 
een team van redacteuren van het Kennisinstituut in nauwe 
samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG). Dit jaar zijn er 122 teksten gepubliceerd, waarmee 
inmiddels 40% van de teksten op Thuisarts.nl betrekking 
heeft op de medisch-specialistische zorg. Thuisarts.nl heeft 
65 miljoen bezoeken per jaar.

ONTWIKKELING EN INNOVATIE
Het Kennisinstituut geeft veel aandacht aan innovatie 
van het kwaliteitsbeleid en ontwikkeling van de expertise 
haar medewerkers. Daarom zetten we ook in 2022 in op 
samenwerking met universiteiten. Onder andere zijn er 
gezamenlijk een aantal promotietrajecten opgezet, onder 
andere op het gebied van samen beslissen, multimorbiditeit, 
richtlijnen bij zeldzame ziekten en de inzet van AI bij 
literatuurbeoordeling. 

Kennisinstituut: 
kwaliteitsbeleid in de praktijk
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Federatie treedt toe tot bestuur stichting 
Dutch Hospital Data     
 
Federatie stuurt brief aan Tweede kamer 
over acute zorg

Brief aan werkgevers over arbeidsmarkt-
problematiek startende medisch specialisten

Publicatie podcast: Dure geneesmiddelen

Bijeenkomst Netwerk Innovatie over 
duurzaamheid

DECEMBER
Factsheet over regionale samenwerking 
gepubliceerd

Brief netwerk Preventie aan Tweede Kamer 
over tabaksontmoediging

MMV-congres De kunst van het opleiden

Federatie ondertekent Green Deal 3.0

Piet-Hein Buiting benoemd tot voorzitter 
Federatie Medisch Specialisten

Publicatie veldnorm voor snellere start 
zorgevaluaties

Federatie publiceert handreiking over 
telemonitoring

Brief aan Tweede Kamer over 
uitvoerbaarheid Wet zeggenschap 
lichaamsmateriaal

Richtlijn coloscopie surveillance:  
meer zorg op maat

Cao-akkoord umc's: plus 10% in 2023
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https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/federatie-treedt-toe-tot-bestuur-stichting-dutch-hospital-data
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/federatie-treedt-toe-tot-bestuur-stichting-dutch-hospital-data
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-aan-tweede-kamer-over-acute-zorg
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-aan-tweede-kamer-over-acute-zorg
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/aanpak-arbeidsmarktproblematiek-startende-medisch-specialisten
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/aanpak-arbeidsmarktproblematiek-startende-medisch-specialisten
https://demedischspecialist.nl/podcast/aflevering8-2022
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/netwerk-innovatie-duurzaamheid-van-awareness-naar-doen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/netwerk-innovatie-duurzaamheid-van-awareness-naar-doen
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/gepubliceerd-factsheet-regionale-samenwerking
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/gepubliceerd-factsheet-regionale-samenwerking
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-netwerk-preventie-aan-tweede-kamer
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/brief-netwerk-preventie-aan-tweede-kamer
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/terugblik-mmv-congres-de-kunst-van-het-luisteren-kijken-en-signaleren
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/federatie-ondertekent-green-deal-30
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/piet-hein-buiting-nieuwe-voorzitter-federatie-medisch-specialisten
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/piet-hein-buiting-nieuwe-voorzitter-federatie-medisch-specialisten
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/versnelling-zorgevaluaties-door-nieuwe-veldnorm
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/versnelling-zorgevaluaties-door-nieuwe-veldnorm
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/handreiking-telemonitoring-gepubliceerd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/handreiking-telemonitoring-gepubliceerd
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nog-steeds-zorgen-om-juridisch-kader-hergebruik-lichaamsmateriaal
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nog-steeds-zorgen-om-juridisch-kader-hergebruik-lichaamsmateriaal
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/nog-steeds-zorgen-om-juridisch-kader-hergebruik-lichaamsmateriaal
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/herziening-richtlijn-coloscopie-surveillance-meer-zorg-op-maat
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/herziening-richtlijn-coloscopie-surveillance-meer-zorg-op-maat
https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/cao-akkoord-umcs-plus-10-2023


 Voorzittersweekend 2022. 

p  SRI-symposium in Tivolivredenburg.
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  Medisch 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.

2022 IN CIJFERS

28
COMMISSIES, WERKGROEPEN,  

KLANKBORD- 
GROEPEN EN RADEN

544
ACTIEF

BETROKKEN
LEDEN 

259
ACTIEVE

RAADSLEDEN

6
EVENEMENTEN

1.910
BEZOEKERS

EVENEMENTEN

16 | Federatie Medisch Specialisten Jaarverslag 2022 | 17

Verenigen en verbinden
De Federatie faciliteert onderlinge verbinding en kennisuitwisseling tussen medisch specialisten en 
wetenschappelijke verenigingen. Door het afvlakken van de coronapandemie konden er in 2022 weer 
steeds vaker live bijeenkomsten plaatsvinden.

NETWERKEN BINNEN DE FEDERATIE
De Federatie faciliteert samenwerking en 
kennisuitwisseling tussen wetenschappelijke 
verenigingen en medisch specialisten binnen de 
volgende netwerken en platforms: 

•  Netwerk Patiëntveiligheid 
Medisch specialisten en wetenschappelijke 
verenigingen werken samen en delen kennis, 
ervaringen en resultaten rondom patiëntveiligheid.

•  Platform Oncologie – SONCOS 
Dit platform vertegenwoordigt de wetenschappelijke 
verenigingen die zich bezighouden met 
oncologische zorg, vanuit de gezamenlijke ambitie 
om de oncologische zorg te verbeteren.

•  Netwerk Preventie 
Dit netwerk zet zich in om de betrokkenheid 
van de medisch specialist bij preventie en 
gezondheidsbevordering te bekrachtigen in 
een landschap waar sociale, economische, 
duurzaamheids- en gezondheidsvraagstukken in 
elkaar grijpen.

•  Netwerk Innovatie 
Met dit netwerk wil de Federatie medisch 
specialisten meer inzicht geven in bestaande 
en nieuwe ontwikkelingen rondom innovatie. In 
2022 waren er bijeenkomsten over kunstmatige 
intelligentie en duurzaamheid. 

•  Netwerk Europa  
Dit netwerk stimuleert de invloed op de organisatie, 
kwaliteit en toekomstbestendigheid van de 
medisch-specialistische zorg op Europees niveau. 

•  Netwerk Startende medisch specialisten  
In het najaar van 2022 ging dit nieuwe netwerk 
van start dat zich bezighoudt met toekomst- en 
beroepsperspectief voor startende medisch 
specialisten. 

•  Platform Informatiebeleid - CMIO-netwerk 
Leden van het Chief Medical Information 
Officers netwerk en vertegenwoordigers van 
wetenschappelijke verenigingen delen kennis op 
het gebied van informatiebeleid.

p  Symposium Zorgevaluatie.

p Topbijeenkomst van gezamenlijke raden Federatie 23 juni 2022.

SYMPOSIUM ZORGEVALUATIE
Bijna tweehonderd deelnemers kwamen op 14 april naar 
ons symposium in Utrecht om van gedachten te wisselen 
over de vraag wat er nodig is om kennis uit onderzoek 
sneller naar de praktijk te brengen. Daarnaast was er 
aandacht voor de rol daarbij van medisch specialisten, 
wetenschappelijke verenigingen en andere stakeholders. 

CONGRES DE KRACHT VAN KWALITEITSREGISTRATIES
De Samenwerkende KwaliteitsRegistraties (SKR) en de 
Federatie organiseerden op 11 oktober een congres met 
als thema De kracht van kwaliteitsregistraties.  
Bijna driehonderd medisch specialisten, datamanagers  
en kwaliteitsmedewerkers uit de ziekenhuizen namen 
hieraan deel. 

MMV-CONGRES
Weliswaar online, maar wel voor meer dan duizend 
deelnemers, organiseerde de Federatie op woensdag  
7 december het veertiende MMV-congres voor opleiders 
en aios. Tijdens de twee plenaire gedeelten en meer 
dan dertig workshops stond het thema De kunst van het 
opleiden centraal.

SRI-SYMPOSIUM ‘VAN PAPIER NAAR PRAKTIJK’
Op 29 september kwamen bijna driehonderd 
zorgprofessionals uit het hele land naar het 
symposium van het Samenwerkingsverband Richtlijnen 
Infectiepreventie (SRI) in TivoliVredenburg. Zij bogen zich 
over het centrale thema: hoe zorg je dat kennis uit de 
infectiepreventierichtlijnen goed beklijft bij gebruikers?

  Op woensdag 7 december 
werd voor de derde maal 
een online MMV-congres 
georganiseerd door de 
Federatie. 
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