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Voorwoord
Met trots presenteer ik als nieuwe bestuursvoorzitter
van de Federatie Medisch Specialisten het jaarverslag
2019. De Federatie staat voor 22.000 toegewijde
dokters in ziekenhuizen en (ggz-)instellingen die dag
in dag uit werken aan het leveren van de beste zorg
aan patiënten en verenigt alle 33 medisch specialismen. Sinds onze oprichting in januari 2015 spreken
we met één krachtige stem richting politiek en
samenleving en gaan we samen voorop in
vernieuwing.

Waar heeft de Federatie zich dit jaar voor ingezet? Het
belang van kwaliteitsregistraties aantonen, het versterken van de positie van de medisch specialist in de ggz,
nieuwe cao’s afsluiten en ons samen hard maken voor
een stevig tabaksontmoedigingsbeleid. Het is maar een
kleine greep uit de geslaagde voorbeelden waarmee
we impact hadden op politiek en beleid. Deze voorbeelden onderstrepen het belang van samen optrekken
én durven voorop te lopen in vernieuwing.

medisch-specialistische zorg. Samen met de medewerkers van de wetenschappelijke verenigingen acteren we
vanuit een vooruitstrevende visie. Denk aan specialisme-overstijgende onderwerpen als het toekomstbestendig inrichten van de medisch-specialistische vervolgopleidingen, het delen van innovaties, het opstellen van
multidisciplinaire richtlijnen of het nadenken over hoe
ons zorglandschap er straks het beste uit kan zien.
In dit jaarverslag leest u wat we in 2019 op al deze
terreinen hebben bereikt. Dit was niet gelukt zonder de
inzet van al die medisch specialisten die zich afgelopen
jaar hebben ingezet voor de hele beroepsgroep als
bestuurder, werkgroep-, commissie- of raadslid.
Natuurlijk naast de inzet van alle medisch specialisten
die dagelijks de zorg daadwerkelijk leveren. Ik durf te
zeggen dat we trots mogen zijn op dat wat wij de
samenleving in 2019 hebben gebracht.

Want die ingrediënten hebben we nodig om de uitdagingen in de gezondheidszorg het hoofd te kunnen
bieden. Dat geldt voor het terugdringen van de administratielast en het regelen van gegevensuitwisseling,
maar ook voor het handen en voeten geven aan juiste
zorg op de juiste plek en inzetten op thema’s zoals
innovatie, preventie en samen beslissen. Alleen zo
blijven patiënten de beste zorg krijgen en blijft deze
zorg toegankelijk en betaalbaar.

Peter Paul van Benthem
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Als Federatie bereiken we het meest wanneer we
samenwerken met andere partijen en organisaties in de
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Invloed op
politiek en beleid
Beslissingen vanuit politiek en beleidsmakers hebben invloed op het dagelijks werk van
medisch specialisten. Daarom laat de Federatie haar stem horen in politiek en samenleving over thema’s die medisch specialisten en patiënten aangaan. Zodat medisch
specialisten hun vak optimaal kunnen uitoefenen en voorop kunnen blijven lopen in het
bieden van de beste kwaliteit van zorg. In 2019 waren gegevensuitwisseling, juiste zorg
op de juiste plek en kwaliteitsregistraties belangrijke thema’s.

GOEDE GEGEVENSUITWISSELING
Op het juiste moment op de juiste plek over alle relevante patiënteninformatie kunnen beschikken. Dat
hebben medisch specialisten en patiënten nodig.
Bovendien houdt gegevensuitwisseling niet op bij de
grenzen van de regio. Patiënten reizen tenslotte door
het hele land voor hun zorg. De Federatie vraagt
daarom in 2019 op verschillende momenten om verregaande maatregelen om de huidige epd-problematiek
op te lossen en een goede gegevensuitwisseling te
realiseren. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en
Sport geeft hierop aan in rap tempo gegevensuitwisseling te willen digitaliseren.

In april doet de minister in een brief aan de Tweede
Kamer de toezegging om gegevensuitwisseling in de
zorg per 1 januari 2021 via een wetsvoorstel verplicht te
stellen. Ondertussen leiden de gebrekkige mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens tussen ziekenhuizen tot grote problemen op de werkvloer. In het tv-programma De Monitor uit algemeen voorzitter Marcel
Daniëls van de Federatie op 4 september zijn zorgen
hierover. Op 15 september, twee dagen voor
Prinsjesdag, brengt het NOS-achtuurjournaal de resultaten van een peiling onder medisch specialisten van de
Federatie over gegevensuitwisseling: 80 procent van hen
geeft aan dat de patiëntveiligheid in ziekenhuizen onder
druk staat doordat digitale uitwisseling van medische
gegevens vaak onmogelijk is.
Op Prinsjesdag roept de Federatie de politiek op tot het
doen van een eenmalige investering om epd’s gebruiksvriendelijker te maken en patiëntgegevens uit te wisselen. Minister Bruins roept de zorgsector daarop op om
met ideeën te komen als het wetsvoorstel er ligt.
In aanloop naar het debat over gegevensuitwisseling in
oktober pleit de Federatie, mede uit het oogpunt van
patiëntveiligheid, bij de Tweede Kamer voor een leesbevoegdheid voor medisch specialisten in epd’s van andere
instellingen. Uit de ruim 450 ingezonden voorbeelden van
medisch specialisten blijkt dat de gevolgen groot zijn:
naast de risico’s voor de patiëntveiligheid onder meer
dubbele diagnostiek, tijdverlies, vergroting van de
administratielast en vermindering van het werkplezier.

‘Patiëntveiligheid onder
druk door gebrekkige
gegevensuitwisseling’

KWALITEITSREGISTRATIES ZIJN CRUCIAAL
Kwaliteitsregistraties zijn van cruciaal belang voor het
verbeteren van de kwaliteit van zorg. Om kwaliteitsregistraties goed te organiseren, is structurele bekostiging

– Marcel Daniels, voorzitter Federatie Medisch Specialisten
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noodzakelijk. Voorafgaand aan het debat met minister
Bruins over medisch-specialistische zorg en ziekenhuiszorg brengt de Federatie begin 2019 dit standpunt
onder de aandacht van de Tweede Kamer.
Al bestaande kwaliteitsregistraties (DICA voor darmkanker en een aantal andere aandoeningen, LROI voor
heup- en knieoperaties, DBIR voor borstimplantaten,
NHR voor pacemakers en andere hartinterventies)
hebben laten zien dat het mogelijk is het aantal complicaties van behandelingen terug te dringen, ‘best practices’ te identificeren, kosten van de zorg te verminderen
en uitkomsten te verbeteren. Ook dragen ze bij aan het
vormgeven van uitkomstinformatie en een beter gesprek
met de patiënt.

PUBLIC AFFAIRS EN LOBBY
Een gewaardeerde positie en reputatie opbouwen, en
invloed uitoefenen op politiek en beleid om de kwaliteit van de zorg steeds verder te verbeteren. Dat is het
doel van de inspanningen van de Federatie op het
gebied van lobby en public affairs. Naast activiteiten op
Federatieniveau adviseren wij de wetenschappelijke
verenigingen op diverse dossiers op het gebied van
lobby en public affairs.

In een blog begin mei benadrukt Marcel Daniëls dat
kwaliteitsregistraties pas ten volle zijn te benutten wanneer naast structurele bekostiging ook administratieve
obstakels worden weggenomen, zoals dubbel registreren.
VEILIGE IMPLANTATEN
Kwaliteitsregistraties spelen ook een belangrijke rol bij de
veiligheid van implantaten. In januari brengt minister
Bruins op uitnodiging van de Federatie en de
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) een
werkbezoek aan het Reinier de Graaf Gasthuis om een
inkijk te krijgen in de informatievoorziening van medische
implantaten en het belang van kwaliteitsregistratie.
Daarnaast stuurt de Federatie een brief aan de Tweede
Kamer in aanloop naar het debat over de veiligheid van
implantaten. In dit debat bevestigt de minister het
belang van kwaliteitsregistraties en zegt hij toe in gesprek
te gaan met wetenschappelijke verenigingen, zodat voor
alle implantaten kwaliteitsregistraties beschikbaar komen.

BELANGRIJKSTE LOBBYTHEMA’S 2019:
Federatie:
•	Acute zorg
•	Ict- en epd-problematiek/administratielast
•	Juiste zorg op de juiste plek door
netwerkgeneeskunde
•	Kwaliteitsregistraties
•	Implantaten (in samenwerking met orthopeden,
plastisch chirurgen, cardiologen en gynaecologen)
•	Nieuwe zzp-wet
•	Opleidingen
•	Patiëntveiligheid
•	Uitkomstgerichte zorg
•	Wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen
kwaliteitsstandaarden
•	Zorgevaluatie en gepast gebruik
•	Zorg in de regio

In november nemen orthopeden, plastisch chirurgen en
cardiologen deel aan een rondetafelgesprek over
implantaten in de Tweede Kamer. Daaraan voorafgaand
hebben de drie beroepsverenigingen, samen met de
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG) en in samenwerking met de
Federatie, een position paper geschreven. Daarin staat
dat patiënten en medisch specialisten moeten kunnen
vertrouwen op de veiligheid van implantaten, en dat
kwaliteitsregistraties een belangrijk instrument zijn voor
het monitoren van implantaten.

Wetenschappelijke verenigingen:
•	13 weken-echo (gynaecologen)
•	Borstimplantaten (plastisch chirurgen)
•	Bekkenbodemmatjes (gynaecologen)
•	E-sigaret (longartsen)
•	Geneesmiddelentekorten (ziekenhuisapothekers)
•	HPV-vaccinatie (dermatologen en kinderartsen)
•	Jeugd-ggz (kinderartsen en psychiaters)
•	Juiste zorg op de juiste plek; NVVC Connect
(cardiologen)
•	Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma (KID)
(gynaecologen)
•	Preventie (kinderartsen)
•	Vaccineren (kinderartsen)

FINANCIERING JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK
In november 2019 pleiten de Federatie, de Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV) en Ineen in een brief aan de
Tweede Kamer voor het verder verlagen van ‘de muren
tussen de lijnen’. Kennis en kunde van medisch specialisten is niet langer gebonden aan het ziekenhuisgebouw.
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GEVOLGEN?
Wat zijn volgens medisch specialisten, naast de
patiëntveiligheid, de consequenties van gebrekkige
gegevensuitwisseling?

UITKOMSTEN PEILING
GEGEVENSUITWISSELING
Zet gebrekkige gegevensuitwisseling de
patiëntveiligheid onder druk?

80 12 8
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%

%

NEE

WEET IK NIET

HOE VAAK WERKT HET NIET?
Hoe vaak worden medisch specialisten met
gebrekkige gegevensuitwisseling geconfronteerd
omdat epd’s niet met elkaar communiceren?

55% 34%

DAGELIJKS

8

%

MAANDELIJKS

WEKELIJKS

3

%

NOOIT
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JUISTE INFORMATIE
OP DE JUISTE PLEK

PATIËNTVEILIGHEID
ONDER DRUK?
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INEFFICIËNTE
BESTEDING VAN
TIJD

61
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%

Voor goede patiëntenzorg is het van belang
dat medisch specialisten op ieder moment op
iedere plek kunnen beschikken over patiëntgegevens.

ONNODIGE
ZORGKOSTEN

%

Welke communicatiemiddelen gebruiken medisch
specialisten voor het delen van patiëntgegevens buiten
het ziekenhuis?

69 68 67
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%

FAX

LEESBEVOEGDHEID?

TELEFOON

41

Vinden medisch specialisten dat
leesbevoegdheid in epd’s van andere
instellingen een voordeel zou kunnen zijn?

40

%

%

CD-ROM

93 7

33
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%
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‘Patiënt is acuut opgenomen met een
delier, bloedarmoede en leverproefstoornissen. Niemand weet waarom,
niemand weet wat er al gedaan is.
Patiënt is bekend bij meerdere specialisten verdeeld over 3 ziekenhuizen,
verpleeghuis en een ggz-instelling. Ellende.’

OVERIG

GEBRUIK
COMMUNICATIEMIDDELEN?

De Federatie Medisch Specialisten heeft in
kaart gebracht wat de consequenties hiervan
zijn. Ruim 600 medisch specialisten werkzaam
in onder andere algemene en universitaire
ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige
klinieken hebben aan de peiling meegedaan.

%

%

NIET OPTIMALE
BEHANDELING

waaronder irritatie en
frustratie bij patiënten,
tijdsverlies en dubbele
diagnostiek

Maar omdat epd’s niet met elkaar kunnen
communiceren is de gegevensuitwisseling
tussen zorginstellingen en zorgverleners niet
goed geregeld.

JA

%

ONNODIGE
MINDER
ADMINISTRATIELAST WERKPLEZIER

De deelnemende medisch specialisten
deelden ruim 450 praktijkvoorbeelden
met consequenties van gebrekkige
gegevensuitwisseling.

EPD

%

E-MAIL

22

%

KOERIER

‘Het is een dagelijkse frequente doorn
in het oog dat onderlinge communicatie op ouderwetse manier met fax/post
moet en dat systemen niet met elkaar
verbonden kunnen/mogen worden,
zelfs dezelfde systemen zoals HIX in
een drietal ziekenhuizen niet.’

‘Ik probeerde telefonisch een lab uitslag op te vragen in een ander ziekenhuis. Ook al zat de patiënt bij dat
gesprek en gaf ze toestemming, ik
kreeg het niet. Dat moest schriftelijk.
Pas na tussenkomst van de klachtencommissie kreeg ik de nierfunctiewaarden onder protest.’

‘Binnen de revalidatie behandelen we
patiënten met zeer diverse diagnoses.
Bij veel patiënten is de voorgeschiedenis van belang, Met name bij kinderen
om dubbel werk te voorkomen of over
de juiste middelen/informatie te beschikken. Vaak zijn meerdere instanties
betrokken. Door de huidige AVGwetgeving zijn sommige situaties onwerkbaar geworden.’

OVERIG

met name post en (meegeven van) brief

www.demedischspecialist.nl/gegevensuitwisseling

SAMENWERKING CMIO’S

GEGEVENSUITWISSELING

Elk ziekenhuis heeft een Chief Medical Information
Officer (CMIO) nodig, vinden Federatievoorzitter
Marcel Daniëls en voorzitter Iris Verberk van het
landelijk netwerk CMIO. Zij overhandigen het visiedocument CMIO 2025 op 2 december aan secretaris-generaal Erik Gerritsen van het ministerie van
VWS. ‘Meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft een medisch specialist in de rol van
CMIO. Het gaat de goede kant op, maar het is nog
niet genoeg,’ aldus Verberk. In september slaan de
Federatie en het CMIO Medisch
Informatiemanagement Netwerk NL, de vereniging
van de CMIO’s, de handen ineen op de gebieden
gegevensuitwisseling, het verminderen van administratielast en digitale innovatie. Op deze wijze willen zij
de inbreng van alle medisch specialisten bundelen en
eenduidig voor het voetlicht brengen. De samenwerking zal verder worden vorm gegeven onder de vlag
van het ‘Platform CMIO netwerk’ van de Federatie.

•	De Federatie is een van de deelnemers van het
Informatieberaad Zorg. Gezamenlijk werken de
leden van het Informatieberaad aan een duurzaam
informatiestelsel in de zorg.
•	De Federatie zit in het stuurgroep van het programma Registratie aan de bron.
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	ONS JAAR 2019
IN VOGELVLUCHT

De juiste medisch-specialistische zorg leveren kan
bijvoorbeeld ook in een huisartsenpraktijk of via e-health.
Volgens de Federatie, de LHV en InEen gaat de juiste
zorg op de juiste plek nadrukkelijk niet om substitutie,
dus het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk, maar om netwerkgeneeskunde. Daarbij staat
de patiënt centraal. Vanuit een netwerk beslissen
zorgverleners samen welke zorg nodig is en wie die het
beste kan geven. Verder pleiten de partijen voor een
betaaltitel voor goede financiering voor het verplaatsen
van ziekenhuiszorg naar buiten de muren van het
ziekenhuis.

		JANUARI
14

Minister Bruno Bruins op werkbezoek in
	
het Reinier de Graaf Gasthuis over
medische implantaten

24

Peiling burn-out: meer uitval door
	
toename niet-medische taken

25

Federatie, CMIO, NVZ, LHV en V&VN
	
sturen Tweede Kamer brief over
gegevensuitwisseling

29

Kennisagenda’s reumatologie en
	
orthopedie gelanceerd

ZORGEVALUATIE EN GEPAST GEBRUIK
In juni spreekt de Federatie zich, in aanloop naar het
Tweede Kamerdebat over pakketbeheer uit voor structurele steun voor het programma Zorgevaluatie en Gepast
Gebruik (zie ook het hoofdstuk Beroepsuitoefening). In
een brief aan de Tweede Kamer wijst de Federatie erop
dat zorgevaluatie geen methodiek is om zwart-wit
conclusies te trekken over welke zorg wel of niet zinvol is.
Het gaat om het vertalen naar de praktijk van iedere
unieke patiënt.
HOUTSKOOLSCHETS ACUTE ZORG
In aanloop naar de houtskoolschets over acute zorg
bespreekt het bestuur van de Federatie in september
2019 de eerste ideeën met de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen over de gezamenlijke visie op
de toekomstige inrichting van de acute zorg.
Daaruit komt een duidelijk standpunt naar voren. Om de
acute zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar
te houden, is de Federatie voor een krachtenbundeling
in Acute Zorg Posten (AZP’s): één toegangspunt voor
alle acute zorgvragen, een integratie tussen huisartsenpost en SEH. In AZP’s verzorgen SEH-artsen en huisartsen met affiniteit voor acute zorg triage en eerste
opvang, samen met wijkverpleegkundigen en professionals uit de WMO-hoek.

		FEBRUARI

VERANDERINGEN GGZ
De komende jaren krijgen zo’n 2.000 medisch specialisten die in ggz-instellingen werken te maken met ingrijpende veranderingen. Zo komen taken en verantwoordelijkheden vaker bij andere zorgprofessionals te liggen,
nemen digitalisering en werkdruk toe, en groeit het
aantal kwetsbare patiënten.

11

Federatie schrijft brief aan Tweede
	
Kamer over kwaliteitsregistraties

14

Minister Bruins stelt structureel 10 miljoen
	
beschikbaar voor zorgevaluatie

18

Rondetafelgesprek Tweede Kamer
	
juiste zorg op de juiste plek

25

Federatie over verplicht melden
	
BIG-nummer ‘De dokter wil geen
nummer zijn!’

Om de positie van medisch specialisten binnen dit
veranderende werkveld te versterken, brengen de
Federatie en de Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband (LAD) samen met een werkgroep van
psychiaters, klinisch geriaters en een kinderarts in juli
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een positioneringsnota uit. De nota bevat een beschrijving van het landschap, een overzicht van de veranderingen en concrete aanbevelingen. Een daarvan is het
oprichten van een medische staf. Een medische staf
overlegt regulier met de raad van bestuur en is daarmee
een belangrijk instrument voor medisch specialisten om
zich steviger te positioneren.

extreem verhoogde werkdruk.
Daarom herhalen de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU), Verpleegkundigen
& Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Federatie
Medisch Specialisten de succesvolle griepvaccinatiecampagne. Haal je #prikkie en #voorkomgriep.
De campagne heeft in 2018 bijgedragen aan bijna een
verdubbeling van de vaccinatiegraad van 13 naar 24
procent. In 2019 stijgt de griepvaccinatiegraad verder
naar 33 procent in ziekenhuizen. In alle instellingen is
een gratis griepvaccin aangeboden aan de medewerkers en is er campagne gevoerd.

GRIEPVACCINATIECAMPAGNE
Zorgverleners en medewerkers in de zorgsector lopen
niet alleen een groot risico griep te krijgen, maar ook
om anderen te besmetten. Met alle gevolgen van dien:
risicovolle situaties voor patiënten, opnamestops en

MEDIABELEID

•	Administratielast en ICT/epd, patiëntveiligheid,
gegevensuitwisseling in de zorg
•	Advertentie voor veilige jaarwisseling
•	Bestuurderswissels
•	Druk op de zorg: personeelstekorten, burn-out
•	Faillissement ziekenhuizen
•	Implantaten
•	Netwerkgeneeskunde
•	Kwaliteitsregistraties
•	Kwaliteitskader Spoedzorgketen
•	Kwaliteitskader Cosmetische Zorg
•	MSB’s
•	Salaris medisch specialisten
•	Transgenderzorg
•	Tuchtrecht
•	Zorgakkoorden
•	Zorgevaluatie/zinnige zorg

Een krachtige reputatie en positie opbouwen in het
publieke debat. Dat is het doel van ons mediabeleid,
namens 33 wetenschappelijke verenigingen en 22.000
medisch specialisten. Dit doen we door zelf belangrijke
issues op de kaart te zetten en het netwerk met belangrijke journalisten actief te onderhouden. Onze woordvoerder heeft hierin een voortrekkersrol en fungeert
daarnaast als sparringpartner en persdesk voor de
wetenschappelijke verenigingen.
In 2019:
•	kregen we ongeveer 215 persverzoeken;
•	spraken 13 wetenschappelijke verenigingen met de
NOS tijdens de door ons georganiseerde gesprekken.
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
(NVK) had daarnaast gesprekken met het
Jeugdjournaal;
•	kregen bestuurders van meerdere wetenschappelijke
verenigingen een mediatraining;
•	gaf algemeen voorzitter Marcel Daniëls vele interviews
in vakbladen en diverse landelijke media zoals NRC,
Volkskrant, NOS, het Financieel Dagblad, BNR,
Zorgvisie, Skipr en Medisch Contact.

Media-onderwerpen wetenschappelijke verenigingen/SONCOS/De Jonge Specialist
•	Burn-out klachten, overschot basisartsen (De Jonge
Specialist)
•	Cosmetische chirurgie (plastisch chirurgen)
•	Geneesmiddelentekort, prijzen dure medicijnen,
Brexit, administratieve lasten (ziekenhuisapothekers)
•	Gerson-dieet, crowdfunding, expertzorg kanker
(medisch oncologen)
•	Implantaten (plastisch chirurgen, orthopeden, cardiologen, gynaecologen)
•	Jeugdzorg en jeugd ggz, positioneringsnota ggz,
medisch beroepsgeheim, Cao GGZ, Wet zorg en
dwang (psychiaters)
•	Hersendood, MS-medicijn Fampyra, lachgas, stamceltherapie (neurologen)
•	Hooikoorts, online allergietesten (allergologen)
•	Hooikoorts (allergologen)
•	Huidkanker door zon, petitie HPV-vaccin
(dermatologen)
•	Lachgas (revalidatieartsen, neurologen)

Media-onderwerpen Federatie
•	#artsenslaanalarm
•	Acute zorg

‘Kinderen staan in de kou’
– Kinderartsen en psychiaters willen andere jeugd-ggz

JAARVERSLAG 2019
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		MAART
4 	Federatie vraagt in brief aan Tweede
kamer om aanpassing wetsvoorstel
kwaliteitsstandaarden

12 	VWS: de publicatie BIG-nummer in
huidige vorm is van de baan

14 	Magazine De Medisch Specialist nr 1
komt uit

19 	Congres netwerkgeneeskunde

‘In 2018 zijn in Europa tachtig
kinderen aan de mazelen overleden,
alle tachtig hadden voorkomen
kunnen worden als ouders hun
kinderen hadden laten vaccineren.’

21 	Algemene Ledenvergadering Federatie

21 	Minister Bruins bevestigt belang van
kwaliteitsregistraties tijdens debat over
implantaten

– Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde (NVK)

APRIL
•	Leeftijdsgrens behandeling, reanimeerpenning,
richtlijn ouderenmishandeling (klinisch geriaters)
•	Normen kankeroperaties (SONCOS)
•	Opioïden (anesthesiologen)
•	Opsporen borstkanker met MRI (radiologen)
•	Preventieakkoord over roken, e-sigaretten (longartsen)
•	Prostaatkanker, jongensbesnijdenis (urologen)
•	Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)
(cardiologen, internisten)
•	Richtlijn Informeren van familieleden bij erfelijke
aandoeningen, commerciële DNA-testen (klinische
genetici)
•	Thuistesten (klinisch chemici)
•	Vaccinatie (n.a.v. mazelenuitbraak, HPV-vaccinatie,
vaccinatieverplichting, homeopathie, reisadvies),
verbod energydrank, bedden- en personeelstekort
NICU’s, e-sigaretten, euthanasie bij kinderen, alcohol,
overgewicht, sluiting kinderafdelingen, personeelstekorten, vitamine D, jeugdzorg en jeugd ggz
(kinderartsen)
•	Vergoeding Kunstmatige inseminatie met donorzaad,
perinatale sterfte, spermadonoren, overgang, 13
wekenecho (gynaecologen)
•	Vuurwerkverbod (oogartsen)
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2 	Platform Europa

17 	Adviesrapport Federatie: verminder
administratielast bij opstarten onderzoek

19 	Kwaliteitskader spoedzorgketen
aangeboden aan Zorginstituut

MEI
13 	Federatie organiseert Platform Innovatie
over kunstmatige intelligentie

24 	Federatie steunt oproep Politie:
‘Nederland verdient een veilige
jaarwisseling’
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JUNI

SAMEN MET DE KNMG
•	Een belangrijk lobby-succes behalen de Federatie en
de KNMG in maart. VWS wil artsen verplichten om
vanaf 1 april hun BIG-registratienummer zichtbaar te
maken op websites en andere digitale media, briefpapier en e-mailondertekening, facturen en op bordjes
bij de wachtkamer. De wetswijziging moet het voor
patiënten mogelijk maken makkelijker te controleren
of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. Als dit (pas) in februari bekend raakt, leidt
dit tot talloze boze reacties van artsen. De KNMG
stuurt mede namens 15 organisaties een brandbrief.
Daarop besluit het ministerie van VWS, om overbodige administratieve lasten te voorkomen, dat het
voorstel in huidige vorm van de baan is en gaat in
overleg over een aangepast voorstel.

18 	Federatie presenteert de nieuwe visie op
samen beslissen

20 	Magazine De Medisch Specialist nr 2
komt uit

21 	Overhandiging rapportage zorgevaluatie
en gepast gebruik aan minister Bruins

24 	Federatie stuurt Tweede Kamer brief
over zorgevaluatie

•	Met de actie #artsenslaanalarm roepen 150 artsen
met een videoboodschap voor de 150 Tweede
Kamerleden in juli de Tweede Kamer op om stevigere
maatregelen te nemen om een rookvrije generatie te
realiseren. Ook bestuursleden Huib Cense en Peter
Paul van Benthem van de Federatie nemen een
videoboodschap op. Een boodschap die de artsen
ook in een open brief zetten: breng de verkoop van
tabak omlaag en de prijs omhoog. Met succes, want
het kabinet steunt het Preventie-akkoord met daarin
duidelijke maatregelen.

27 	Algemene Ledenvergadering Federatie
en gezamenlijke raden

27 	MijnIBDcoach wint Wetenschaps- en
Innovatieprijs 2019

JULI
1 	33e lid voor Federatie; de Nederlandse
Vereniging voor Intensive Care treedt toe

1 	Artsen slaan alarm tegen roken en sturen
een open brief aan Tweede Kamer

8 	Onderhandelingsakkoord Cao GGZ
•	De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
oppert om beroepen door bekwaamheden te vervangen en zo problemen rond de Wet BIG op te lossen.
Onacceptabel, schrijft de KNMG in november aan de
Tweede Kamer en minister Bruins van Medische Zorg.
Het vak van medisch specialist is veel meer dan een
verzameling van afzonderlijke bekwaamheden. De
KNMG ziet daarom in het RVS-advies een onaanvaardbaar risico voor de kwaliteit van de zorg en de
patiëntveiligheid.
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19 	Federatie en LAD publiceren
postitioneringsnota medisch specialisten
in de ggz
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Beroepsuitoefening
Medisch specialisten willen nu en in de toekomst de beste zorg blijven leveren aan de
patiënt. Toegankelijk en doelmatig. Daarom maakt de Federatie zich in 2019 hard voor
de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast staan het verlagen van de administratielast
en zorgevaluatie hoog op de agenda – alles om medisch specialisten te ondersteunen in
de uitoefening en ontwikkeling van hun vak.

JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK

werkvloer gebruikt kunnen worden om de zorg doelmatiger te maken.

De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer.
Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de
toegankelijkheid, doelmatigheid en de kwaliteit van zorg,
streeft de Federatie naar het leveren van juiste zorg op
de juiste plek. Daarom maakt de Federatie in 2019 werk
van netwerkgeneeskunde, volgens ons de beste manier
om juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

Daarnaast ontwikkelt de Federatie diverse handreikingen en werkformulieren, zoals de Handreiking implementatie Juiste zorg op de juiste plek en
Werkformulieren taakherschikking voor verpleegkundig
specialisten en physician assistant (PA). Het maken van
afspraken over wie welke zorg levert binnen en buiten
het ziekenhuis draagt immers bij aan het realiseren van
de juiste zorg op de juiste plek. Samenwerking met
andere belangenorganisaties zoals die van huisartsen,
verpleegkundigen en ziekenhuizen is daarbij cruciaal.

101 voorbeelden
In 2019 start de Federatie met het verzamelen en delen
van de vele voorbeelden van juiste zorg op de juiste
plek op lokaal, regionaal en landelijk niveau, binnen én
(in netwerken) buiten het ziekenhuis. Met deze’101
voorbeelden’ laten medisch specialisten zien hoe zij nu
en in de toekomst de beste zorg blijven leveren aan de
patiënt, toegankelijk en doelmatig.
Ook stuurt de Federatie alle collectieven in november
een overzicht van 15 verstandige keuzes die op de

HET GOEDE GESPREK IN DE SPREEKKAMER
Artsen vinden dat een beslissing over een medische
behandeling altijd samen met de patiënt moet worden
gemaakt. Wel moet er in dat proces voldoende ruimte
zijn om met de patiënt te overleggen over de best
passende medische behandeling. Samen beslissen is
geen eenmalige actie, maar een proces dat goed moet
worden ingericht. In een visie die de Federatie in juni
2019 uitbrengt, wordt voor het eerst een breed gedragen definitie van samen beslissen gepresenteerd. Deze
definitie luidt:

ONTWIKKELD IN 2019
•	Adviesrapport Knelpunten oplossen bij opstarten
van wetenschappelijk onderzoek door medisch
specialisten
•	Factsheet Gegevensuitwisseling
•	Format programma van eisen (PvE) voor een
planningssysteem
•	Handreiking implementatie Juiste zorg op de juiste
plek
•	Kwaliteitskader Spoedzorgketen
•	Overzicht Verstandige Keuzes
•	Positioneringsnota ggz
•	Programma van eisen regionaal plannen opleiding
•	Registratiewijzer
•	Registratiekaart
•	Werkformulier taakherschikking verpleegkundig
specialisten
•	Werkformulier taakherschikking physician assistants
•	Visiedocument Samen beslissen

JAARVERSLAG 2019

Samen beslissen is het proces waarin de arts en de
patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het
beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en
nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden
meegenomen. Dit proces bestaat uit drie stappen:
1.	De arts geeft aan dat de patiënt meer dan één optie
heeft en dat de patiënt daarin een stem heeft.
2.	Bij het bespreken van de opties worden de voor- en
nadelen en de verwachte uitkomsten besproken.
3.	Daarbij worden de voorkeuren, behoeften en
omstandigheden van de patiënt en de mogelijke
invloed van de opties op de persoonlijke situatie
meegenomen.
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AUGUSTUS
5 	Griepvaccinatiecampagne krijgt vervolg

SEPTEMBER
4 	Marcel Daniëls in tv-programma De
Monitor over gegevensuitwisseling in de
zorg

4 	Rode Hoed-symposium: Happy@Work
Op de dag na Prinsjesdag bieden voorzitter Marcel
Daniëls en Ella Kalsbeek, voorzitter LHV de Handreiking
implementatie Juiste zorg op de juiste plek aan minister
Bruins aan.

4 	Artsen slaan alarm in aanloop naar debat
preventieakkoord

13 	Acties in ziekenhuizen voor betere cao

Inspiratie en tips
Om medisch specialisten en andere zorgprofessionals te
ondersteunen brengt de Federatie – samen met
Patiëntenfederatie Nederland, de Nederlandse
Vereniging voor Ziekenhuizen, het NFU-consortium
Kwaliteit van Zorg en het programma Beslist samen! –
ieder kwartaal een nieuwsbrief uit: ‘Inspiratie voor
samenbeslissers’. Hierin staan onder meer praktijkverhalen, hulpmiddelen en tips over samen beslissen op de
werkvloer. Deze en meer artikelen zijn ook terug te
vinden op begineengoedgesprek.nl/zorgprofessional

15 	Marcel Daniëls in NOS journaal over
peiling gegevensuitwisseling:
patiëntveiligheid onder druk

17 	Troonrede: ‘grenzen aan beschikbaarheid
mensen en middelen in de zorg’

18 	Federatie en LHV bieden minister Bruins
Handreiking implementatie Juiste zorg
op de juist plek aan

18 	NZa: Beschikbaarheidbijdrage voor 6 ggz
opleidingen omhoog

26 	Algemene Ledenvergadering Federatie

Consultkaarten
Een consultkaart is een van de hulpmiddelen die het
proces van samen beslissen kan ondersteunen – voor
zowel patiënten als artsen. Per aandoening of ziektebeeld staan de verschillende behandelopties beschreven, met daarbij de meest voorkomende vragen. De
antwoorden zijn gebaseerd op medisch-wetenschappelijke richtlijnen en andere wetenschappelijke literatuur. In
2019 ontwikkelen wetenschappelijke verenigingen in
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26 	Magazine De Medisch Specialist nr 3
komt uit
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Hieronder een kort overzicht van een aantal (ont)regel
activiteiten van de Federatie en de wetenschappelijke
verenigingen. Een deel hiervan is vastgelegd in het
gezamenlijke actieplan (Ont)regel de zorg van veldpartijen en het ministerie van VWS.
➜ AANPASSINGEN IFMS-LEIDRAAD
Omdat de lokale invulling van het IFMS de werklast
behoorlijk kan verhogen, bekijkt de Federatie welke
onderdelen de administratielast veroorzaken en welke
voorbeelden er zijn van IFMS-vormen met de minste
administratieve lasten. In januari 2020 kondigt de
Federatie aan de Leidraad IFMS op verschillende punten
aan te passen. De focus moet komen te liggen op de
resultaten die IFMS kan opleveren in plaats van het
afvinken van deelname aan IFMS. De wijzingen betreffen
onder andere de frequentie en het gebruik van de Can
Meds.
➜ REDUCTIE OMVANG CONTROLE- EN
ACCREDITATIECYCLI
Een aantal wetenschappelijke verenigingen onderneemt
acties om de frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli terug te brengen.
Zo start de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een
project om het visitatiesysteem voor de dialysecentra te
herzien. De NIV schrapt daarbij de doublure van de
HKZ-accreditatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in
de Zorgsector) met die van de ziekenhuisbrede visitatie.

samenwerking met de patiëntenorganisaties en met
ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie
nieuwe consultkaarten. Op www.consultkaart.nl staan in
totaal 27 consultkaarten.
Structureel medisch-specialistische informatie op
Thuisarts.nl
Er komt structureel informatie over medisch-specialistische zorg op Thuisarts.nl. Dat spreken de Federatie
Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie Nederland in
2019 met elkaar af. Dankzij deze afspraak kunnen
medisch specialisten en huisartsen steeds meer patiënten verwijzen naar Thuisarts.nl voor onafhankelijke en
betrouwbare medisch-specialistische informatie. De
patiënt krijgt daardoor goede informatie, komt beter
voorbereid bij de medisch specialist en kan informatie
achteraf nog eens nalezen. Dat is ook belangrijk voor het
proces van samen beslissen tussen de arts en de patiënt.
Met vier miljoen bezoekers per maand is Thuisarts.nl de
best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie. Op dit moment bevat de
website medisch-specialistische informatie over meer
dan 35 aandoeningen.

➜ REDUCTIE REGISTRATIELAST KWALITEITS- EN
OPLEIDINGSVISITATIES
Op het gebied van kwaliteits- en opleidingsvisitaties
onderzoeken veertien wetenschappelijke verenigingen
waar ‘onnodige’ administratielast is weg te nemen bij de
kwaliteits- en opleidingsvisitaties. Zo schrappen chirurgen de controle op dossiervoering in de kwaliteitsvisitatie en maken kno-artsen voor de patiënttevredenheid
voortaan gebruik van al bestaande data uit patiënten-enquêtes van het ziekenhuis. Acht wetenschappelijke verenigingen voegen hun kwaliteits- en opleidingsvisitaties samen. Dit levert veel tijdswinst op
➜ MACHTIGINGEN GESCHRAPT
De Federatie werkt nauw samen met zorgverzekeraars
om de mogelijkheden te onderzoeken tot het schrappen
van machtigingen van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Zo
zijn er per 1 maart 2019 opnieuw formulieren voor tien
bijlage 2-geneesmiddelen geschrapt. Daardoor is het
voor 11.000 verzekerden niet meer nodig om een
formulier in te vullen.

(ONT)REGELACTIES
Administratielast in de medisch-specialistische zorg is
een veelkoppig monster. Duurzame oplossingen zijn
nodig. De Federatie en wetenschappelijke verenigingen
passen daarom waar nodig beleid aan of schrappen
regels om de administratielast te verminderen – bijvoorbeeld op het gebied van visitaties en indicatoren. Het
uiteindelijke doel: meer tijd voor de patiënt en meer
werkplezier voor de dokter.
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➜ SCHRAPSESSIE INTENSIVE CARES
Ruim 50 intensivisten en intensive care-verpleegkundigen komen bij de Federatie samen voor een schrapsessie over de kwaliteitsregistratie voor intensive cares.

14

FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN

Twintig procent van de indicatoren staat op de nominatie om geschrapt te worden.

27 	Opleider en anesthesioloog Christiaan
Keijzer benoemd tot ‘Beste Opleider’ van
2019 tijdens DJS Congres

➜ SIMPELER REGISTRATIEREGELS
Dankzij inzet van de Federatie versimpelen de registratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per 1
januari 2020. Zo mag het eerste consult tussen een
medisch specialist en een patiënt op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van een videoconsult.
Daarnaast ontwikkelt de Federatie samen met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de NZa een praktische registratiekaart en registratiewijzer om het voor medisch
specialisten makkelijker te maken een dbc te
registreren.

27 	CMIO netwerk en Federatie gaan
samenwerken

27 	Schrapsessie kwaliteitsregistratie
intensive cares

OKTOBER

Minder administratielast bij opstarten van onderzoek
Het opstarten van zorgevaluatieonderzoek duurt onnodig lang. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de
bureaucratische landelijke en lokale toestemmingsprocedures. Dat kan en moet anders, vindt de Federatie. In
het adviesrapport Knelpunten oplossen bij opstarten
van wetenschappelijk onderzoek, dat in april 2019
verschijnt, staat beschreven hoe de procedures efficiënter kunnen, zodat onderzoek sneller van start kan gaan
en de administratielast voor onderzoekers aanmerkelijk
verminderd wordt. De Federatie is in gesprek met alle
benodigde partijen in het zorg- en onderzoeksveld om
deze ideeën te bespreken en tot werkbare oplossingen
te komen.

1 	Federatie bestuursvoorzitter Marcel
presenteert visie op acute zorg

1 	Platform Europa

8 	Federatie pleit voor leesbevoegdheid
epd’s in brief Tweede Kamerleden

Verduurzamen kwaliteitsregistraties
Kwaliteitsregistraties, die primair bedoeld zijn om de
kwaliteit van zorg te meten en te verbeteren, brengen
vaak nog te veel administratielast met zich mee. Zo kost
het een dokter gemiddeld een half uur invultijd per
patiënt per kwaliteitsregistratie. Daarom start de
Federatie in 2019, dankzij SKMS-gelden, een pilot met
drie kwaliteitsregistraties onder de noemer
Verduurzamen Kwaliteitsregistratie. In januari 2020 start
de Federatie samen met wetenschappelijke verenigingen met het kritisch bekijken van 36 kwaliteitsregistraties.
De focus ligt op wat te registreren, waarom dit te
registreren en op welke punten registraties zoveel
mogelijk gebruik kunnen maken van gegevens die zij
tijdens het zorgproces toch al in het epd vastleggen. Op
deze manier draagt het project bij aan het eenmalig
registreren aan de bron voor meervoudig gebruik.

9 	Start project Opleiden 2025 om de
medisch-specialistische
vervolgopleidingen te hervormen

10 	Vernieuwd digitaal werkformulier
taakherschikking tussen medisch
specialisten en physician assistant

31 	Federatie, NHG en Patiëntenfederatie
Nederland spreken af structureel meer
informatie over medisch-specialistische
zorg op Thuisarts.nl te plaatsen

31 	Bestuursvoorzitter Marcel Daniëls te gast
in BNR programma ‘Big Five over de
zorg’

ZORGEVALUATIE EN GEPAST GEBRUIK
Zorgevaluatie helpt te bepalen welke behandelingen
effectief zijn en voor welke patiëntengroep. Samen
met de wetenschappelijke verenigingen pleit de
Federatie voor steun voor onze jarenlange inzet op
zorgevaluatie. Door zorgevaluatie als onderwerp mee te
nemen in het Hoofdlijnenakkoord voor medisch-specia-
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listische zorg (HLA), komt het daadwerkelijk op de
politieke agenda. Met succes, want minister Bruins
maakt op 14 februari bekend dat hij jaarlijks tien miljoen
euro beschikbaar stelt voor het programma
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) – in oktober
komt daar nog eens 8,2 miljoen extra bij. Het doel van
dit programma is om zorgevaluatie structureel onderdeel te maken van de medisch-specialistische zorg.
Bestuurslid Peter Paul van Benthem van de Federatie
reageert positief: ‘De minister ondersteunt hiermee de
visie van de Federatie dat zorgevaluatie een vast onderdeel moet zijn van de zorgpraktijk. Alhoewel deze
financiering een goed begin is, zal meer financiering
nodig zijn om zorgevaluatie en gepast gebruik ook echt
onderdeel te maken van de reguliere praktijk.’

MEDISCH-SPECIALISTISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN
De Federatie en de wetenschappelijke verenigingen
hebben de ambitie de aios zo op te leiden dat ze ook in
de toekomst de beste zorg kunnen leveren. In het
hoofdlijnenakkoord staan daarom niet alleen afspraken
over de juiste zorg op de juiste plek, maar ook over de
structurele (door)ontwikkeling van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Om juiste zorg op de juiste
plek te realiseren, is het immers van groot belang dat
deze beweging een prominente plek krijgt in de opleiding tot medisch specialist.

Via een opinieartikel in de Volkskrant wijst de Federatie
erop dat zorgevaluatie niet gezien moet worden als
methodiek om zwart-wit conclusies te trekken over
welke zorg wel of niet zinvol is. Het gaat om het vertalen
naar de praktijk van iedere unieke patiënt.

Opleiden 2025
Op 9 oktober is de aftrap van het project Opleiden 2025,
het project van de Federatie op het gebied van hervormingen in de medisch-specialistische vervolgopleiding.
Wetenschappelijke verenigingen nemen samen met de
Federatie het voortouw om de medische vervolgopleidingen interprofessioneel in te steken. Ook is er aandacht voor actuele ontwikkelingen en innovaties, zoals
preventie, samen beslissen en e-health. Op deze manier
krijgt de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek
door netwerkgeneeskunde ook een plek in de
medisch-specialistische vervolgopleiding.

Ook overhandigen de HLA-partijen op 21 juni de
rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik aan de
minister. Deze rapportage brengt verslag uit van de
kwartiermaker fase van het programma Zorgevaluatie en
Gepast Gebruik (ZE&GG).
MSB en VMSD
Ook in 2019 ziet de Federatie een verdere ontwikkeling
van de 70 MSB’s en 65 VMSD’s in de ziekenhuizen. De
NZa concludeert al eerder dat de samenwerking tussen
raden van bestuur en medisch specialisten sterk is
verbeterd sinds de invoering van de integrale bekostiging, nu vijf jaar geleden. Federatie-bestuurder en
anesthesioloog Robert Sie: ‘Steeds vaker en steeds
makkelijker worden er afspraken gemaakt met ziekenhuisbesturen over kostenreductie en hoe we de kwaliteit
van zorg kunnen verbeteren. De samenwerking wordt
met het jaar professioneler. Dat is goed voor het ziekenhuis, voor de dokter, maar vooral voor de patiënt.’
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Kostprijsonderzoeken
De medisch-specialistische vervolgopleidingen worden
bekostigd middels een beschikbaarheidbijdrage van
VWS en uitgevoerd door de NZa. Op basis van kostprijsonderzoek door de NZa (2017-2019) is de beschikbaarheidbijdrage voor de aios psychiatrie en klinische
geriatrie in de ggz met ingang van 2020 met zo’n 50%
verhoogd. De Federatie heeft zich in samenwerking met
de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en
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NOVEMBER

de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
(NVKG) actief ingezet voor het kostendekkend vergoeden van de opleidingsinspanningen van specialisten.
De NZa onderzoekt nu (2019-2020) de kosten van de 34
vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Ook daarin treedt
de Federatie op als adviseur en vertegenwoordiger
namens de wetenschappelijke verenigingen.

8 	Federatie organiseert symposium
Zorgevaluatie in Utrecht

18 	Federatie organiseert tweede Platform
Innovatie: de wereld van 3D-technologie

Verkorting opleidingsduur
Het afgelopen jaar is de Federatie gezamenlijk met De
Jonge Specialist (DJS), de NFU en de vereniging van
topklinische ziekenhuizen (STZ) in gesprek gegaan met
VWS over het terugbrengen van de verkorting van de
opleidingsduur. De overeengekomen verkorting van de
opleidingsduur was één van de maatregelen uit het
Opleidingsakkoord uit 2013. Destijds gesloten tussen
VWS en de zorgpartijen betrokken bij de medisch-specialistische vervolgopleiding om gezamenlijk invulling te
geven aan door VWS beoogde bezuinigingen op de
opleiding van medisch specialisten. Eind 2019 heeft
VWS laten weten tegemoet te komen aan het verzoek
van de Federatie en de opdracht om de opleiding te
verkorten naar beneden bijgesteld van zes naar gemiddeld drie maanden.

25 	Orthopeden, plastisch chirurgen en
cardiologen in gesprek met Tweede
Kamer over medische implantaten

25 	Federatie stuurt samen met LHV een
brief aan de Tweede Kamer over de
belemmeringen voor juiste zorg op de
juiste plek

28 	Gezamenlijke raden nemen afscheid
van Huib Cense

DECEMBER

'Wees zuinig op de
specialisten van morgen'

3 	Federatie en CMIO overhandigen
visiedocument CMIO 2025 aan secretarisgeneraal van VWS

– Marcel Daniels, voorzitter Federatie Medisch Specialisten

GEZONDE EN VEILIGE WERKOMGEVING

10 	Publicatie nieuwe registratiewijzer

De Federatie komt in januari 2019 met de uitkomsten
van een peiling onder haar achterban over burn-out
klachten onder medisch specialisten. Daaruit blijkt dat
meer specialisten uitvallen door een toename van
niet-medische taken, zoals de administratielast. Uit de
peiling blijkt maar weer hoe belangrijk het is om de
administratielast terug te dringen. Maar ook om aandacht te hebben voor een gezonde en veilige werkomgeving. Wat betreft ‘gezond en veilig werken’ trekt de
Federatie samen op met de LAD.

11 	Ruim 1.000 deelnemers aan MMV-congres
met thema Opleiden over grenzen

12 	Algemene Ledenvergadering Federatie
benoemd Peter Paul van Benthem tot
nieuwe voorzitter

12 	Magazine De Medisch Specialist nr 4
komt uit

14 	Onderhandelaarsresultaat Cao
Ziekenhuizen

JAARVERSLAG 2019
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Advies en ondersteuning
KLANTTEVREDENHEID JURIDISCHE
DIENSTVERLENING STIJGT OPNIEUW
De juridische dienstverlening van de Federatie
Medisch Specialisten en de LAD werd in 2019 met
gemiddeld een 8,4 beoordeeld. In voorgaande jaren
was die beoordeling respectievelijk 8,1 en 8,3. In
totaal behandelden onze juristen in 2019 2.056
vragen en dossiers.

Groeiend aantal
Opvallend was afgelopen jaar het groeiend aantal
juridische vragen van medisch specialisten in vrij beroep
en van wetenschappelijke verenigingen. Vrij beroepsbeoefenaren stelden met name vragen over goodwill en
waarneming en vroegen onze juridisch experts om
advies over MSB-vraagstukken en beoordeling van
zzp-contracten. Wetenschappelijke verenigingen
schakelen het Kennis- en dienstverleningscentrum met
name in op het gebied van verenigingszaken en
gezondheidsrecht.

Adviesvragen
In 2019 gaan de meeste vragen, ruim 70%, over arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten,
uitleg over de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten (AMS) en salarisvragen. Dossiers die veel
aandacht kregen dit jaar zijn arbeidsconflicten, ontslag,
opleidingsgeschillen en re-integratietrajecten. Ruim de
helft van de vragen werd gesteld door medisch specialisten, maar ook de aios blijven het Kennis- en dienstverleningscentrum goed vinden. 22% van de vragen
werd gesteld door overige zorgprofessionals die
uitsluitend lid zijn van de LAD.

Ook boden de juristen van de Federatie en de LAD
groepen medisch specialisten met een dienstverband in
de algemene ziekenhuizen en de ggz-ondersteuning,
onder meer bij het oprichten van een medische staf of
VMSD. In lijn met de omvang van de beroepsgroepen
stelden, net zoals in 2017 en 2018, psychiaters, kinderartsen en internisten de meeste vragen.

2019 IN CIJFERS

1.405

360

285

33

|
ARBEIDSRECHTELIJKE
VRAGEN EN DOSSIERS

|
ONDERNEMINGSRECHTVRAGEN

|
VERENIGINGS- EN
GEZONDHEIDSRECHTELIJKE VRAGEN

|
ONDERSTEUNING AAN
GROEPEN PROFESSIONALS

VERDELING VRAGENSTELLERS:
MEDISCH SPECIALISTEN 56%, AIOS 14% EN OVERIGE ZORGPROFESSIONALS 22%,
WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN 6%, BUREAU VAN DE FEDERATIE 2%
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BELANGRIJKE ONDERWERPEN IN 2019

SAMEN MET DE LAD

•	project gezond & veilig werken
•	oprichting/positionering van medische staf in
ggz-instellingen
•	vervolgtraject Wet DBA
•	advies bij onderhandelingen en acties voor de
nieuwe Cao Ziekenhuizen

•	Namens de Federatie is de LAD aangesloten bij
werknemersorganisatie Federatie van
Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ). Samen met
andere werkgeversorganisaties onderhandelt de FBZ
over nieuwe cao’s. Zo wordt de Cao GGZ een feit in
de zomer van 2019. In deze cao worden goede
afspraken gemaakt over medische stafvorming in
ggz-instellingen. Na een lang actietraject volgt in
december ook een onderhandelaarsresultaat voor
de Cao Ziekenhuizen.
•	Medisch specialisten maken kennis in het najaar van
2019 met de nieuwe campagne Juridische vragen? van
de Federatie en de LAD. Het doel is om duidelijk te
maken dat medisch specialisten – in dienstverband en
vrij beroepsbeoefenaren, individueel en als (vak)groep
– met juridische en arbeidsrechtelijke vragen terecht
kunnen bij het Kennis- en dienstverleningscentrum.
•	Net als in 2018 trekken de Federatie en de LAD samen
op bij het vormgeven van kaders voor gezond en
veilig werken voor medisch specialisten. Daarnaast
werken we nauw samen om de positie van medisch
specialisten in dienstverband verder te versterken.
•	Zo publiceerden we deze zomer samen met de NVvP
een positioneringsnota voor medisch specialisten in
ggz-instellingen.

8,4
|
WAARDERING VAN DE
DIENSTVERLENING

Zie ook Hoofdstuk 1 pagina 4.
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Kennisinstituut:
kwaliteitsbeleid in de praktijk
Het Kennisinstituut van de Federatie ondersteunt alle 33 wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten en het opzetten en
uitvoeren van kwaliteitsbeleid. Het jaar 2019 was voor richtlijnen een overgangsjaar van
het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen naar modulair onderhoud van richtlijnen.
Daarnaast lag de focus op visitaties en zorgevaluatie-onderzoek. Ook krijgen verouderde richtlijnen een update, worden nieuwe richtlijnen gepubliceerd en komen er
verschillende kennisagenda’s bij.

Modulair onderhoud van richtlijnen
In 2020 introduceert het Kennisinstituut van de
Federatie samen met de wetenschappelijke verenigingen een nieuw systeem voor modulair onderhoud.
Daarmee nemen we de richtlijnen elk jaar onder de
loep, zodat ze per module zijn te onderhouden, in
plaats van dat de gehele richtlijn eens in de acht jaar
een update krijgt. Deze werkwijze levert een grote
versnelling op om de richtlijnen actueel te houden.

Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen brengen
in 2019 hun belangrijkste kennishiaten in beeld wat
resulteert in negen nieuwe kennisagenda’s. In totaal zijn
er ruim 300 onderzoeksvragen opgesteld die helpen om
uit te zoeken wat de beste zorg is. In de afgelopen
vijf jaar is zorgevaluatie-onderzoek enorm in beweging
gekomen. Inmiddels lopen er 80 studies. In 2019 kregen
vooral de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up extra
aandacht bij de programmering en financiering van het
zorgevaluatie-onderzoek. Bovendien krijgt zorgevaluatie
een belangrijke plek in het Hoofdlijnenakkoord
medisch-specialistische zorg 2019-2022. Onze ambitie:
over vijf jaar is zorgevaluatie een vanzelfsprekend
onderdeel van de reguliere zorg (zie ook hoofdstuk 2).

Start project Inhaalslag Thuisarts informatie voor
40 richtlijnen
Voortaan worden in alle richtlijnen die wetenschappelijke verenigingen met patiëntenorganisaties ontwikkelen, ook teksten voor Thuisarts.nl opgenomen (zie ook
hoofdstuk 2). Voor 40 richtlijnen die al ontwikkeld waren
wordt patiënt-informatie ontwikkeld die geschikt is voor
Thuisarts.nl. Het project Inhaalslag Thuisarts loopt door
in 2020.

Mooie mijlpalen, maar er is ook nog veel te bereiken,
blijkt tijdens het symposium Zorgevaluatie dat het
Kennisinstituut samen met de Federatie op 8 november
organiseert voor medisch specialisten en andere
zorgpartijen. Bijvoorbeeld op het gebied van structurele
financiering, meer patiënteninclusies, efficiëntere
registratiedata, belemmerende wetgeving en snellere
opname in de richtlijnen.

2019 IN CIJFERS

3

9

25

85

40

|
NIEUWE
CONSULTKAARTEN

|
NIEUWE
KENNISAGENDA’S

|
NIEUWE
RICHTLIJNEN

|
MEDEWERKERS
PER 31 DECEMBER
2019

|
VISITATIES
BEGELEID
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NIEUWE RICHTLIJNEN
•	In april krijgt de richtlijn Cardiovasculair
Risicomanagement een update. Dankzij deze herziening kunnen huisartsen en medisch specialisten een
betere inschatting maken van het risico op hart- en
vaatziekten. Ook houdt de nieuwe richtlijn veel meer
rekening met de context van de individuele patiënt,
waardoor meer zorg op maat mogelijk is.
•	De landelijke richtlijn Informeren van familieleden na
het vaststellen van een erfelijke aandoening ziet het
licht op 5 oktober. Deze richtlijn vormt een belangrijke
stap in het vroegtijdig signaleren van erfelijke aandoeningen, en in sommige gevallen preventie van ziekte
of betere overlevingskansen op de langere termijn.
•	Om aan te sluiten bij de laatste wetenschappelijke
inzichten, is in november de herziene richtlijn
Colorectaal carcinoom (darmkanker) gepubliceerd.
De richtlijnencommissie heeft hierbij, meer dan bij de
vorige versie van de richtlijn, rekening gehouden met
de zeer uiteenlopende patiëntenpopulatie, de snelle
ontwikkelingen in de behandelingsmogelijkheden en
de tendens dat behandelstrategieën steeds meer
individualiseren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

➜ Bekijk alle richtlijnen in de Richtlijnendatabase

NIEUWE KENNISAGENDA’S
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OVERIGE NIEUWE RICHTLIJNEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liesbreuk bij kinderen
Liesbreuk bij volwassenen
MRI bij patiënten met implantaten
Pancreascarcinoom
Polyneuropathie
Prognose van postanoxisch coma
Psychosociale zorg bij somatische ziekte
Somatische transgenderzorg
Tbc-screening immuunsuppressiva
Totale heup prothese (THP)

Aandoeningen van de pleura
Acute traumatische wervelletsels
Acute appendicitis
Afbouwen glucocorticoïden bij kinderen
Antenatale hydronefrose
Artroscopie van de knie
Bloedtransfusiebeleid
Cerebral Visual Impairment (CVI)
Developmental Coordination Disorder (DCD)
Dravetsyndroom
Hoofd-halsparagangliomen (HHPGL)
Inflammatoire darmziekten (IBD) bij kinderen
Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten
Kortdurend antipsychoticagebruik

Cardiologie
Dermatologie
Longgeneeskunde
Medische microbiologie
Neurochirurgie
Orthopedie
Plastische chirurgie
Reumatologie
Gynaecologie update

➜ Bekijk alle kennisagenda’s

NIEUWE CONSULTKAARTEN
• Draagster van de GBS-bacterie en geen risicofactoren
• Ernstig vernauwde aortaklep (aortaklepstenose)
• Pancreascarcinoom
➜ Bekijk alle consultkaarten

146

128

406

2,1mlj

|
DEELNEMERS AAN
TRAINING RICHTLIJNONTWIKKELING

|
DEELNEMERS AAN
SPECIFIEK VOOR EEN WV
ONTWIKKELDE
VISITATIETRAINING

|
WERKGROEP VERGADERINGEN EN INVITATIONAL CONFERENCES

|
BEZOEKERSRICHTLIJNENDATABASE, EEN STIJGING VAN 84%
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Verenigen en verbinden
De Federatie ondersteunt medisch specialisten bij de uitoefening en ontwikkeling van
het vak. Bijvoorbeeld door het organiseren van congressen en bijeenkomsten waar
medisch specialisten kennis, knelpunten en oplossingen uit de praktijk delen. Zo faciliteert de Federatie de wetenschappelijke verenigingen en biedt een platform waar vanuit
samenwerking gewerkt wordt aan de kwaliteit van zorg en opleiding. De Federatie kent
vier raden die dienen als beleidsplatform op de gebieden: Beroepsbelangen, Kwaliteit,
Opleidingen en Wetenschap en Innovatie. Alle wetenschappelijke verenigingen hebben
een afgevaardigde in iedere raad. De raden vervullen een belangrijke adviesfunctie naar
het bestuur van de Federatie. Naast samenwerking tussen en met de wetenschappelijke
verenigingen zoekt de Federatie actief naar verbinding met partners zoals DJS, LAD en
KNMG. In 2019 is de samenwerking van de Federatie met het oncologie platform
SONCOS en met het platform CMIO’s verder vormgegeven.

CONGRES: DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK
MIDDELS NETWERKGENEESKUNDE

PLATFORM INNOVATIE
In 2019 organiseert de Federatie opnieuw twee keer het
Platform Innovatie; inspiratiebijeenkomsten voor en
door medisch specialisten over innovaties die de zorg
verbeteren. Tijdens de eerste bijeenkomst, staat het
thema kunstmatige intelligentie centraal. Sprekers gaan
in op algoritmes, data en de rol van de dokter. Het
tweede platform gaat over 3D-technologie.
Verschillende sprekers belichten de ontwikkelingen, de
toekomstige toepassingen en mogelijkheden van
3D-technologie. Een vast onderdeel van de bijeenkomsten zijn de pitches van medisch specialisten over eigen
innovatie(s) in de praktijk.

Op 19 maart organiseert de Federatie voor 350 deelnemers in Utrecht het congres Netwerkgeneeskunde: de
medisch specialist met één been buiten het ziekenhuis.
Centraal staan diverse voorbeelden van netwerkgeneeskunde in de praktijk, maar ook de vraag hoe belemmeringen zijn weg te nemen. Federatievoorzitter Marcel
Daniëls roept elke medisch specialist op om per patiënt
de vraag te stellen: kan deze patiënt ook anders geholpen worden, wellicht buiten het ziekenhuis en meer
toegespitst op de behoefte van de patiënt? Minister
Bruins voor Medische Zorg doet tijdens het congres de
toezegging om de regels die bekostiging van netwerkgeneeskunde in de weg staan, onder de loep te nemen.

PLATFORM EUROPA
‘Samenwerking tussen medisch specialisten in Europa is
netwerkgeneeskunde pur sang. Europa biedt enorme
kansen voor medisch specialisten en patiënten. En door
het bundelen van kennis wordt de zorg voor de patiënt
beter’, aldus Huib Cense, chirurg en vice-voorzitter van
de Federatie. Daarom organiseert de Federatie ook in
2019 tweemaal het Platform Europa. Tijdens beide
edities delen verscheidene medisch specialisten voorbeelden van Europese samenwerkingen en voeren zij
discussie over hoe de samenwerking beter kan en welke
rol Nederlandse medisch specialisten hierin hebben.
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2019 IN CIJFERS

49

599

10

2207

4

|

|

|

|

|

aantal commissies,

aantal actief

aantal congressen en

aantal bezoekers

bijeenkomsten collectieven

werkgroepen, klank-

betrokken leden

symposia

federatie-congressen en

msb-vmsd-stafconventen

bordgroepen en raden

symposia

FEESTELIJKE BIJEENKOMST GEZAMENLIJKE RADEN
De Federatie organiseert in juni een feestelijke bijeenkomst voor de ruim 250 medisch specialisten die zich
namens hun wetenschappelijke vereniging inzetten voor
projecten binnen de Federatie. Onder leiding van
dagvoorzitter Tom van ’t Hek geven diverse sprekers
zoals Paul Frissen, Carina Hilders en Bas van den
Dungen antwoord op de vraag: maken we onze ambitie
waar om in 2025 in Nederland de beste zorg van de
wereld te bieden?

MIJNIBDCOACH WINT WETENSCHAPS- EN
INNOVATIEPRIJS
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst wordt ook de
Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 uitgereikt aan het
e-health-systeem van de maag- darm- leverartsen
MijnIBDcoach. Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen hebben een onderzoek vanuit hun specialisme
voorgedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs.
Een deskundige vakjury selecteerde uit deze voordrachten drie nominaties. Naast de MijnIBDcoach-studie
waren dat de CAMELYON16 challenge van de pathologen en de AMACING Studie, een gezamenlijk project
van de radiologen, internisten en cardiologen.
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DE JONGE SPECIALIST KIEST BESTE OPLEIDER VAN
NEDERLAND
De Federatie werkt nauw samen met De Jonge
Specialist (DJS), de vereniging voor aios, anios en
basisartsen. Er is hecht contact geweest met het bestuur
en raden van de Federatie waarin DJS altijd is vertegenwoordigd. Ook is er gezamenlijk met de LAD opgetrokken met betrekking tot de wijziging Kaderbesluit die
grote gevolgen heeft voor aios. De nieuwe voorzitter
Kèren Zaccai opent dit jaar het congres op 27 september dat in het teken staat van Fit to perform.
Anesthesioloog Christiaan Keijzer, verbonden aan het
Radboudumc, wordt uitgeroepen tot beste Opleider
van Nederland. Keijzer wordt vooral geprezen om zijn
persoonlijke betrokkenheid bij iedere aios die hij
opleidt. Zo’n 300 anios en aios bezoeken het evenement, dat DJS jaarlijks samen met de Federatie, de LAD
en VvAA organiseert.

MMV-CONGRES: RUIM DUIZEND DEELNEMERS
In december vindt de elfde editie van het MMV-congres
plaats in het NBC in Nieuwegein met het thema
Opleiden over grenzen. Dagvoorzitter en Federatiebestuurslid Hein Brackel opent het congres met de
oproep: ‘Wees niet bang voor de uitdaging, en verken
welke grenzen jij persoonlijk of wij gezamenlijk kunnen
doorbreken’. Er vinden 23 workshops, 12 symposia en 2
ontbijtsessies plaats waarin de meer dan 1.000 deelnemers inspirerende praktijkvoorbeelden delen.

BIJEENKOMSTEN VOOR MSB, VMSD EN
STAFCONVENT
Ook in 2019 organiseert de Federatie diverse collectievenbijeenkomsten voor MSB’s, VMSD’s en de stafconventen van universitair medische centra (umc’s). Medisch
specialisten en andere betrokkenen bespreken tijdens
deze bijeenkomsten met elkaar hoe de samenwerking
en organisatie is te versterken, zowel onderling als met
de raden van bestuur. Zo werden er tijdens de collectievenbijeenkomst voor MSB’s en VMSD’s op 14 november
ervaringen met het deïmplementeren van zorg in het
ziekenhuis gedeeld. Tijn Kool, verbonden aan het
Radboudumc, lichtte de belangrijkste resultaten van het
programma Doen of Laten toe.
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NVIC TREEDT TOE TOT DE FEDERATIE
In maart stemt de Algemene Vergadering van de
Federatie Medisch Specialisten in met het per 1 juli
2019 toetreden van de Nederlandse Vereniging voor
Intensive Care (NVIC) tot de Federatie. Daarmee staat
het aantal wetenschappelijke verenigingen dat de
Federatie vertegenwoordigt op 33. Voorzitter Marcel
Daniëls: ‘De intensive care is een vanzelfsprekend
onderdeel van de medisch-specialistische zorg. Om die
zorg samen vorm te geven verwelkomen wij de NVIC
binnen de Federatie.’

NIEUWE VOORZITTER FEDERATIE
Op 12 december 2019 is KNO-arts Peter Paul van
Benthem benoemd tot voorzitter van de Federatie
Medisch Specialisten per 1 januari 2020. Hij volgt
hiermee Marcel Daniëls op. ‘Ik dank de 33 wetenschappelijke verenigingen voor het in mij gestelde
vertrouwen. De komende jaren werk ik graag met
alle partijen in de zorg aan het verwezenlijken van
onze ambitie dat de patiënt in Nederland kan
blijven rekenen op de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld.’ Ook
vice-voorzitter Huib Cense krijgt een opvolger:
neuroloog Selma Tromp start per 1 januari 2020 als
bestuurslid met de portefeuille Kwaliteit.

OVERIGE SYMPOSIA
•	Tijdens het Rode Hoed-symposium Happy@Work op
2 oktober gaan beleidsmakers, medisch specialisten
en experts met elkaar in gesprek om nieuwe ideeën
en inzichten op te doen die leiden tot meer werk- en
geneesplezier.
•	Tijdens het symposium Zorgevaluatie in beweging op
8 november in Utrecht gaan 150 medisch specialisten
en andere zorgpartijen met elkaar in discussie over de
uitdagingen rondom zorgevaluatie. Zie ook
Zorgevaluatie en gepast gebruik in hoofdstuk 2
Beroepsuitoefening.
•	Tijdens de bijeenkomst van de gezamenlijke raden op
28 november werd na 5 jaar in feestelijke setting
afscheid genomen van onze vice-voorzitter en
bestuurslid Huib Cense.
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