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Met de woorden ‘in 2025 behoort de Nederlandse 
medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest 
innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter 
wereld’ is begin 2017 het visiedocument Medisch 
Specialist 2025 gepresenteerd. Een ambitieuze doelstel-
ling waar iedereen binnen de Federatie Medisch 
Specialisten dagelijks aan werkt. 

Dit jaarverslag is daar een mooie weergave van. Zo leest u 
over samen beslissen in de spreekkamer, consultkaarten, 
zorgevaluatieonderzoeken, het faciliteren van ontwikkelin-
gen in de opleiding en het stimuleren van innovatie en 
wetenschap. Alles om de kwaliteit van zorg nóg beter te 
maken dan die al is. 

De Federatie staat daarnaast voor het creëren van de 
randvoorwaarden waaronder de medisch specialist – of 
die nu werkt in een universitair of algemeen ziekenhuis, in 
dienstverband of als vrij beroepsbeoefenaar – zijn of haar 
werk kan uitvoeren. Met topkwaliteit én met plezier. 
Daarom leest u ook over hoe wij om de tafel gaan met de 
politiek voor het Hoofdlijnenakkoord, betrokken zijn bij de 
cao-onderhandelingen en ons inzetten voor het vermin-
deren van de administratieve lasten.

De visie Medisch Specialist 2025 is een belangrijke lei-
draad in de maatschappelijke discussies over de gezond-
heidszorg waarin wij onze stem laten horen. Het document 
is door vele partijen enthousiast ontvangen en het is dan 
ook mijn wens dat het verbindend werkt tussen iedereen 
die zich met de zorg bezig houdt: van artsen en verpleeg-

kundigen tot ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en 
politici. De eerste tekenen daarvan zijn in elk geval 
veelbelovend.

Verbindend ook werkt de Federatie zelf. Het is een voor-
recht om de opvolger te mogen zijn van Frank de Grave, 
die voorzag welke voordelen een Federatie van weten-
schappelijke verenigingen met zich mee zou brengen, en 
te zien dat het ook inderdaad werkt: gezamenlijk zet 
iedereen de schouders eronder om van de Federatie een 
succes te maken. Samen is het afgelopen jaar gewerkt aan 
een verbouwing in de Domus Medica waarmee iedereen 
binnen de Federatie zich nog meer verenigd zal voelen, 
waar het nog gemakkelijker is elkaar te ontmoeten, en 
waar samenwerking – nu al – letterlijk zichtbaar is. 

Wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd, is te dan-
ken aan alle medewerkers van de wetenschappelijke ver-
enigingen en het bureau van de Federatie, alle medisch 
specialisten die zich als voorzitter van een wetenschappe-
lijke vereniging, of in commissies, werkgroepen en Raden 
inzetten, vaak in hun vrije tijd, en alle medisch specialisten 
die dagelijks de patiënten zien die medisch specialistische 
zorg nodig hebben. Dankzij hen kijken we in dit jaarver-
slag terug op een bijzonder mooi jaar.

Marcel Daniëls
Algemeen Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Voorwoord
−



4JAARVERSLAG 2017 FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN

Het visiedocument Medisch Specialist 2025 dat de 
Federatie aan het begin van 2017 heeft gepresenteerd, 
vormt een belangrijke markering van beleid voor de 
Federatie, de wetenschappelijke verenigingen en de 
medisch specialisten in de ziekenhuizen en ggz-instellin-
gen. Daarnaast is het van invloed op de politieke 
beleidsvorming.
Ook internationaal klinken er lovende woorden voor de 
Nederlandse visie. Zo liet dr. Donald Berwick, een van de 
grondleggers van Obamacare en voormalig directeur van 
het Institute for Healthcare Improvement (IHI), zich enthou-
siast uit over de toekomstvisie van de Federatie: “Het is 
een van de beste visiedocumenten die ik de afgelopen 
twintig jaar heb gelezen. Ik beschouw dit document als 
een blauwdruk voor de toekomst van de zorg.” 

‘LIEVER GEEN STELSELVERANDERINGEN’

Op 21 maart, de dag van de Tweede 
Kamerverkiezingen, was algemeen 
voorzitter Marcel Daniëls van de 
Federatie te gast bij het radio 1-pro-
gramma De Ochtend. De gezond-
heidszorg was een van de 

belangrijkste thema’s van deze verkiezingen. “Ik hoop dat 
er geen grote veranderingen in het zorgstelsel komen”, 
sprak Daniëls uit: “Laat ons afmaken waar we mee begon-
nen zijn. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen 
voor de inrichting en de kosten van de zorg en om de 
interactie tussen arts en patiënt te verbeteren. Dat gaat de 
goede kant op, maar we zijn er nog niet. Vandaar dat we 

1. Ontwikkelingen 
in politiek en beleid
−
Politiek gezien stond 2017 in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen, een langdurige formatie en het aantre-
den van het kabinet Rutte III. Een van de belangrijkste opgaven van het nieuwe kabinet wordt het beteugelen van 
de uitgaven en het blijvend verhogen van de kwaliteit in de gezondheidszorg. De Federatie behaalde successen 
met akkoorden over de pensioenaftoppingen, een passende vergoeding voor het e-healthconsult en het afsluiten 
van een Tussenakkoord. Zorgen waren er ook, zoals over de bezuinigingen op de curatieve zorg en de gevolgen 
voor het beroepsgeheim van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

in ons visiedocument een richting hebben neergelegd 
waar we naartoe willen in 2025.”

PRESENTATIE AGENDA VOOR DE ZORG

Investeer in vernieuwende zorg. Dat was de oproep aan 
een nieuw Kabinet door een brede coalitie van 16 zorg-
partijen, verenigd in de Agenda voor de Zorg. De partijen 
stelden dat het van belang is dat de energie niet meer 
gaat naar systeemveranderingen, maar naar het verbete-
ren van de zorg. “Daarvoor zijn investeringen in vernieu-
wende zorg van levensbelang. En dat kan bij uitstek 
binnen ons gezondheidszorgstelsel,” aldus Eerste Kamer-
senator Alexander Rinnooy Kan (D66) bij de presentatie.

COMPLIMENTEN VAN DE MINISTER

Tijdens het Prinsjesdagontbijt met demissionair minister 
Edith Schippers van VWS kreeg Federatievoorzitter Marcel 
Daniëls complimenten van de minister over de op kwali-
teit gerichte samenwerking en over het programma 
‘Samen beslissen’ dat de Federatie heeft opgezet in 
samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland.

REGEERAKKOORD: ‘ONREALISTISCHE BEZUINIGING 
CURATIEVE ZORG’

Op 26 oktober werd het nieuwe kabinet beëdigd, met 
minister De Jonge ván VWS en minister Bruins vóór 
Medische Zorg en Sport. Het nieuwe kabinet koos ervoor 
om de curatieve zorg een korting op te leggen van 1,9 

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/grondlegger-obamacare-roemt-visie-op-medisch-specialistische-zorg
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/grondlegger-obamacare-roemt-visie-op-medisch-specialistische-zorg
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/marcel-daniëls-op-radio-1-geen-grote-stelselveranderingen
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/agenda-voor-de-zorg-investeer-vernieuwende-zorg
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/prinsjesdagontbijt-minister-schippers-complimenteert-medisch-specialisten
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aangedragen om administratieve handelingen te vermin-
deren. De oplossingen zijn onder te verdelen in drie 
categorieën:
-  betere ondersteuning door ict-systemen, met name het 

EPD,
-  meer (personele) ondersteuning van medisch specialis-

ten en aios bij administratieve handelingen,
-  en het afschaffen, verminderen en/of saneren van (onder-

delen van) specifieke administratieve handelingen.
De Federatie pakt ook in 2018 stevig door met het aan-
pakken van dit probleem in het initiatief (Ont)Regel de 
zorg samen met de VvAA, en met steun van het 
ministerie.

miljard euro. “De ggz en ziekenhuiszorg mogen minder 
groeien dan in de jaren van crisis, terwijl de zorgvraag toe-
neemt. Deze bezuiniging is dus niet realistisch,” reageer-
de Federatievoorzitter Marcel Daniëls. Ook het CPB 
waarschuwde voor wachtlijsten en het inboeten aan de 
kwaliteit van zorg. Daniëls stak direct zijn hand uit: “De 
medisch specialisten willen daarom met de nieuwe minis-
ter het gesprek aangaan.”
Het regeerakkoord heeft verder geen grote verrassingen 
en wendingen in het zorgbeleid gebracht. In de tekst her-
kennen we vele elementen uit de visie Medisch Specialist 
2025. De nieuwe coalitie zet onder andere in op zorg in 
netwerken en op preventie en op vermindering van de 
administratieve lasten.

POLITIEK MOET LANDELIJK GEKOPPELD  
EPD SNEL REGELEN

Al in februari riep Federatievoorzitter Marcel Daniëls de 
politiek op om landelijke uitwisseling van medische gege-
vens eindelijk te gaan regelen via het elektronisch patiën-
tendossier (EPD). “Dat maakt de zorg zo veel veiliger en 
doelmatiger,” aldus de Federatievoorzitter in een inter-
view met Zorgvisie.

5.000 OPLOSSINGEN VOOR ADMINISTRATIELAST

Medisch specialisten en artsen in opleiding zijn gemid-
deld 40 procent van hun totale werktijd kwijt aan adminis-
tratieve handelingen. Meer dan de helft van deze 
handelingen ervaren zij als niet zinnig. Tijd die ten koste 
gaat van de patiëntenzorg en het werkplezier. Dit blijkt uit 
onderzoek van de Federatie en de VvAA waaraan ruim 
3000 medisch specialisten en aios hebben meegewerkt. 
De resultaten werden in november bekend gemaakt.
Uit de ongekend grote respons blijkt wel hoezeer het 
onderwerp leeft. Bovendien zijn bijna 5.000 suggesties 

Neuroloog en voorzitter stafbestuur  
George Kienstra:

“Door al die administratietaken heb ik minder 
tijd en dus minder contact met de patiënt. Ik 
voel me vaak gehaast en spreek minder over 
de zaken die er echt toe doen. Dat raakt de 
diepgang in het consult. Die race tegen de klok 
voelen patiënten.”

KOPPELING PATIËNTENGEGEVENS  
AAN IMPLANTATENREGISTER

Waar we het probleem van de administratielast met suc-
ces op de politieke agenda hebben gezet, dreigde ander-
zijds juist een aanzienlijke verzwaring van de registratielast 
door de invoering van een Landelijk Implantatenregister.
De Federatie is voorstander van dit systeem, in het belang 
van het beschermen van de veiligheid van patiënten bij 
wie implantaten zijn ingebracht. Het is essentieel dat 
implantaten traceerbaar zijn en dat die via barcodes zijn in 
te scannen zodat er geen nieuwe administratielast ont-

https://www.vvaa.nl/landingspagina/ont-regel-de-zorg
https://www.vvaa.nl/landingspagina/ont-regel-de-zorg
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/marcel-daniëls-“kabinet-en-zorgsector-wachten-onrealistisch-grote-budgettaire-opgaven”
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/politiek-moet-landelijk-epd-snel-regelen
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/politiek-moet-landelijk-epd-snel-regelen
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/artsen-dragen-5000-oplossingen-aan-voor-vermindering-administratieve-lasten
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staat. Ook kan het Landelijk Implantatenregister nog niet 
de kwaliteit van het product en de langetermijngevolgen 
van het product op de patiënt volgen. De implantaatregis-
traties van de wetenschappelijke verenigingen (orthope-
disch chirurgen, cardiologen, plastisch chirurgen en 
gynaecologen) zijn hier wel specifiek op ingericht. Die 
implantaatregistraties dienen dus een belangrijke aanvul-
lende, al dan niet gekoppelde, functie te hebben voor het 
Landelijk Register. In het voorjaar van 2018 verwachten we 
de besluitvorming van het ministerie van VWS.

BESCHIKBAARHEID MEDISCHE ISOTOPEN

Onduidelijkheid over de toekomst van de onderzoeksre-
actor in Petten leidde tot onzekerheid over de beschik-
baarheid van medische isotopen. Deze zijn van 
levensbelang voor Nederlandse patiënten bij de behan-
deling van kanker. Daarom riep een aantal direct betrok-
ken wetenschappelijke verenigingen en het bestuur van 
de Federatie de Nederlandse overheid op om er alles aan 
te doen om medische isotopen beschikbaar te houden. 
Door media-aandacht te genereren, kwam de zaak aan 
het rollen en besloot het ministerie van VWS een onder-
zoek uit te laten voeren door het RIVM waarbij ook is 
gekeken naar het patiëntenperspectief.

inhoudelijke afspraken uit het vorige hoofdlijnenakkoord 
voortgezet. Daaronder vallen het uitvoeren van de kwali-
teitsagenda, het behoud van de keuzevrijheid tussen wer-
ken in vrij beroep of loondienstverband, het continueren 
van de kwaliteitsgelden en het vrijwaren van de medisch 
specialisten voor de Wet Normering Topinkomens (WNT). 
Sinds 1 juli 2017 is de vrijstelling voor de WNT voor het 
eerst wettelijk vastgelegd.

ACTIES PSYCHIATERS OPGESCHORT  
VANWEGE CAO-AKKOORD

In het voorjaar van 2017 speelde bij de psychiaters de 
kwestie rond de pensioenaftopping. Daarom initieerden 
de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband 
(LAD) en de werknemersorganisatie FBZ, met steun van 
de Federatie, twee keer een zondagsdienst én stond een 
derde actie op stapel. 
Die geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart 
werd uiteindelijk opgeschort omdat met de nieuwe  
cao ggz een voorlopig akkoord werd bereikt. Dit  
akkoord beslecht onder meer de pensioenaftoppings- 
en ORT-kwestie. Verder bevat de cao goede afspraken 
over salarisverhoging, regel- en werkdruk en 
scholingsmogelijkheden.

AFSPRAKEN PENSIOENAFTOPPINGSAKKOORD  
IN NIEUWE AMS

In november hebben de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie en de LAD de afspraken 
over het pensioenaftoppingsakkoord nader uitgewerkt in 
de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 
(AMS).
Een ruime meerderheid van de medisch specialisten in 
dienstverband in algemene ziekenhuizen/revalidatie-in-
stellingen heeft ingestemd met deze afspraken en is blij 
dat de 70 procent teruggave voor de pensioenaftopping 
plaats zal vinden via het salaris in plaats van via het Budget 
Organisatorische Eenheid (BOE). Dankzij de inspanningen 
van vice-voorzitter Raad Beroepsbelangen Léon Winkel is 
ook veilig en gezond werken op de agenda gekomen.

GELIJKE VERGOEDING VOOR E-CONSULT

Sinds 1 januari 2018 krijgen medisch specialisten herhaal-
consulten op de poli via mail, telefoon of screen-to-screen 
contact op dezelfde wijze vergoed als een fysiek, ‘face to 
face’ herhaalpolikliniekbezoek. 

TUSSENAKKOORD MEDISCH-SPECIALISTISCHE  
ZORG 2018

In april sloten de onderhandelaars van de Federatie met 
het ministerie van VWS, de ziekenhuizen, de zelfstandige 
klinieken, de zorgverzekeraars, Patiëntenfederatie 
Nederland en de verpleegkundigen en verzorgenden het 
Tussenakkoord medisch-specialistische zorg 2018. 
Het team van onderhandelaars van de Federatie werd 
aangevoerd door Robert Sie, voorzitter Raad 
Beroepsbelangen. De partijen zijn overeen gekomen dat 
de totale zorguitgaven in de medisch-specialistische zorg 
in 2018 mogen groeien met 1,6 procent. Verder werden de 

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/koppel-patiëntengegevens-aan-landelijk-implantatenregister
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/koppel-patiëntengegevens-aan-landelijk-implantatenregister
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/beschikbaarheid-medische-isotopen-van-levensbelang-voor-nederlandse-patiënten
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/acties-psychiaters-opgeschort-vanwege-akkoord
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/afspraken-uit-pensioenaftoppingsakkoord-uitgewerkt-nieuwe-ams
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/afspraken-uit-pensioenaftoppingsakkoord-uitgewerkt-nieuwe-ams
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/vanaf-2018-gelijke-vergoeding-voor-e-consult
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/vanaf-2018-gelijke-vergoeding-voor-e-consult
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/nieuw-tussenakkoord-medisch-specialistische-zorg-2018
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Zo kunnen medisch specialisten de zorg dichter bij de 
patiënt leveren en wordt een belangrijke stap gezet rich-
ting de inzet van meer e-health toepassingen. De nieuwe 
regelgeving komt voort uit de oproep vanuit verschillende 
wetenschappelijke verenigingen om consulten op afstand 
gelijk te honoreren als consulten waarbij de patiënt naar 
de polikliniek komt. De Federatie heeft op basis hiervan 
en in nauwe samenwerking met VWS, NVZ, NFU en ZN 
een goed onderbouwd voorstel kunnen voorleggen waar-
door de vergoeding van het e-healthconsult nu is 
geregeld.

Cardioloog Marcel van der Linde:

“Met de mogelijkheid van een e-consult geven 
we de patiënt de service waar hij om vraagt. 
Nu de vergoeding is geregeld, kunnen we de 
keuze daarvoor maken op basis van de wens 
van de patiënt én of het medisch verantwoord 
is. 

SAMEN MET DE KNMG:

ZORGEN OVER BEPERKING BEROEPSGEHEIM  
DOOR SLEEPWET

In de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten (Wiv) stond het medische beroepsgeheim onder 
druk, omdat inlichtingendiensten medische gegevens 
zouden kunnen verzamelen en bekijken. De Federatie 
maakte zich ernstig zorgen over de gevolgen van de wet 
voor medisch specialisten en de vertrouwensrelatie met 
patiënten. Namens alle artsen in Nederland voerde de 
KNMG gesprekken met het ministerie van VWS en met de 
AIVD. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en 
de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot 
belang. Ondanks de toenemende zorgen was er begin 
2018 nog geen zicht op aangepaste besluitvorming.

OPNEMEN VAN GESPREKKEN

Na intensieve samenwerking van de Federatie met de 
KNMG, LHV, KAMG, NVAB en NVVG is op 25 oktober 
2017 de handreiking Opnemen van gesprekken door 
patiënten gepubliceerd. Deze nieuwe KNMG-
handreiking biedt artsen handvatten om het opnemen 

van gesprekken door patiënten op een goede manier te 
integreren in de praktijk.

EVALUATIE WET TOETSING LEVENSBEËINDIGING 

Ook het thema voltooid leven heeft de KNMG in 2017 op 
de politieke agenda gezet. Zo was op 30 oktober de eva-
luatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding, onderwerp van een rondetafelge-
sprek met de leden van de Tweede Kamercommissie van 
VWS.
Een ander belangrijk aandachtspunt was de voorberei-
ding van de bijeenkomst over End of life-questions die de 
World Medical Association (WMA) in november organi-
seerde in Vaticaanstad. Naar aanleiding hiervan publiceer-
de de KNMG in de World Medical Journal een uitgebreid 
artikel om duidelijk te maken wat de feiten in Nederland 
rond euthanasie zijn en waarom euthanasie gerechtvaar-
digd kan zijn.

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/beperking-beroepsgeheim-door-nieuwe-‘sleepwet’
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/handreiking-voor-artsen-over-het-opnemen-van-gesprekken-door-patienten.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/handreiking-voor-artsen-over-het-opnemen-van-gesprekken-door-patienten.htm
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ZORGEVALUATIE EN KENNISAGENDA’S

Zorgevaluatie, onderzoek naar de effectiviteit van 
bestaande zorg, is nodig om richtlijnen en daarmee de 
keuzes in de spreekkamer steeds beter te onderbou-
wen. De Federatie zet zich in om zorgevaluatie goed 
van de grond te krijgen en structurele financiering hier-
voor te krijgen. Daarnaast ondersteunt ons 
Kennisinstituut wetenschappelijke verenigingen bij het 
opstellen van kennisagenda’s en het vormen van 
onderzoeksnetwerken. 
In 2017 hebben 29 zorgevaluatieonderzoeken financie-
ring gekregen en zijn er 7 nieuwe zorgevaluatieprojec-
ten gestart in het kader van de Kwaliteits- en 
Doelmatigheidsagenda. Deze agenda heeft tot doel 
een integrale aanpak te stimuleren om de kwaliteit van 
zorg op 30 aandoeningen te verbeteren. Verder publi-
ceerden de radiotherapeuten, de internisten, de revali-
datieartsen, de chirurgen, de neurologen en de 
sportartsen hun kennisagenda met daarin de onderwer-
pen die als eerste onderzocht moeten worden. 

2. Randvoorwaarden 
scheppen voor de beste zorg
−
De beste zorg voor de patiënt. Dat is een ambitie die we alleen kunnen waarmaken als de randvoorwaarden voor 
het werk van de medisch specialist op orde zijn. Daarom ondernemen de wetenschappelijke verenigingen binnen 
de Federatie gezamenlijke activiteiten waar iedere medisch specialist belang bij heeft. Van het ontwikkelen van 
zorgevaluaties tot het stimuleren van wetenschap en innovatie, en van het bevorderen van samen beslissen in de 
spreekkamer tot het goed inrichten van de medisch-specialistische vervolgopleidingen.

Chirurg Jelle Ruurda:

“De kennisagenda vormt een leidraad voor de 
toekomst. Het maakt duidelijk en transparant 
aan welk onderzoek we als vereniging steun 
geven, en wat wij als beroepsgroep belangrijk 
vinden”.

UITREIKING WETENSCHAPS- EN INNOVATIEPRIJS

In maart reikte ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts de eerste 
Wetenschaps- en Innovatieprijs uit. Trotse winnaar was de 
MR CLEAN studie, een gezamenlijk onderzoek van neuro-
logen en radiologen naar een nieuwe behandeling voor 
het acute herseninfarct. Met de nieuw gelanceerde prijs 
wil de Federatie goed onderzoek en samenwerking in het 
onderzoeksveld stimuleren. 

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/nieuwe-zorgevaluaties-van-start
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/nieuwe-zorgevaluaties-van-start
https://www.kennisinstituut.nl/kennisgebieden/zorgevaluatie/kennisagendas
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/mr-clean-studie-wint-wetenschaps-en-innovatieprijs-2017
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/mr-clean-studie-wint-wetenschaps-en-innovatieprijs-2017
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PLATFORM INNOVATIE GESTART 

Innovatie leeft. Maar hoe pikken we de pareltjes uit de 
enorme en soms onoverzichtelijke diversiteit aan innova-
ties die zich aandienen? En hoe kunnen we innovaties suc-
cesvol ontwikkelen en implementeren? Tijdens de eerste 
inspiratiesessie van het nieuwe Platform Innovatie op 31 
oktober in Nieuwegein kwamen medisch specialisten van-
uit het hele land bij elkaar om hierover in discussie te gaan. 

schappelijke verenigingen kunnen gebruik maken van 
campagnemateriaal om samen beslissen te stimuleren. 
Voor inspirerende voorbeelden van samen beslissen en 
van de implementatie ervan in de ziekenhuizen, verschijnt 
vier keer per jaar een nieuwsbrief met verhalen uit de 
praktijk. 
De campagne krijgt een ruime voldoende van de  
patiënten. Dit bleek uit een onderzoek onder het patiën-
tenpanel van de Patiëntenfederatie. De belangrijkste 
conclusie uit het onderzoek is dat de campagne mensen 
daadwerkelijk uitnodigt om samen te beslissen. De cam-
pagne krijgt een 7,3 van de respondenten. 

Voorzitter Peter Paul van Benthem van de Raad 
Wetenschap & Innovatie: 

“We willen dat de Nederlandse medisch-specia-
listische zorg aantoonbaar tot de meest 
innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste 
ter wereld behoort. Ons Platform Innovatie 
brengt partijen bij elkaar die samen initiatieven 
kunnen opstarten en beoordelen.”

SAMEN BESLISSEN IN DE SPREEKKAMER

Samen beslissen tussen arts en 
patiënt moet vanzelfsprekend zijn. 
Artsen en patiënten hebben baat bij 
het samen beslissen over de meest 
geschikte behandeling van de 
patiënt. Het leidt tot verstandige 

keuzes, patiënten zijn vaker tevreden en houden zich 
beter aan behandelvoorschriften. Een gezamenlijk 
besluit draagt bovendien bij aan doelmatig gebruik van 
zorg.

begineengoedgesprek.nl
Daarom besteedde de Federatie Medisch Specialisten in 
2017 veel aandacht aan dit thema. De campagne ‘Betere 
zorg begint met een goed gesprek’ kreeg ook dit jaar een 
vervolg. Ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en weten-

Bart Chabot, ambassadeur campagne ‘Betere 
zorg begint met een goed gesprek’:

“Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien 
patiënten de spreekkamer met onvrede verlaat. 
Het voelt alsof er voor hen wordt beslist. Dat 
gevoel moet terug naar een op de tien, en het 
liefst nog minder.”

Consultkaart.nl
Om ervoor te zorgen dat er 
daadwerkelijk een proces van 
samen beslissen in de spreekka-

mer ontstaat, zijn begrijpelijke en betrouwbare hulp-
middelen nodig, gebaseerd op de medische richtlijnen. 
Zo ontwikkelde ons Kennisinstituut samen met de 
wetenschappelijke verenigingen en patiëntenvereni-
gingen 10 consultkaarten waarmee arts en  
patiënt behandelmogelijkheden met elkaar kunnen ver-
gelijken en samen kunnen afwegen welke optie het 
best past bij de situatie van de patiënt. In totaal zijn er 
nu 17 consultkaarten ontwikkeld.

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/pareltjes-zoeken-tijdens-platform-innovatie
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/pareltjes-zoeken-tijdens-platform-innovatie
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws
http://www.begineengoedgesprek.nl
http://www.begineengoedgesprek.nl
http://www.begineengoedgesprek.nl
http://www.consultkaart.nl
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Thuisarts.nl
Samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) en Patiëntenfederatie Nederland werkten we 
aan betrouwbare patiënteninformatie over de 
medisch-specialistische zorg in begrijpelijke taal voor 
Thuisarts.nl, de grootste gezondheidswebsite met ruim 
een miljoen bezoeken. In 2017 werd de laatste hand 
gelegd aan de eerste 29 teksten over medisch-specia-
listische aandoeningen. 

FEDERATIE INTRODUCEERT MODELREGLEMENT 
FUNCTIONERINGSVRAAG

“Elke medisch specialist moet – als dit nodig is – de kans 
krijgen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Het 
vroeg signaleren van mogelijk verminderd functioneren 
én het bespreken daarvan is essentieel,” aldus  
Huib Cense, chirurg en voorzitter Raad Kwaliteit, bij  
de introductie van het nieuwe Modelreglement 
Functioneringsvraag. 
Instellingen hebben een eigen interne cyclus voor kwali-
teitsverbetering. Als ondanks deze interne cyclus een ver-
moeden van verminderd functioneren van een medisch 
specialist blijft bestaan, is het modelreglement – aange-
past aan het specifieke beleid en situatie van de instelling 

– in te zetten. 
Het modelreglement beschrijft een zorgvuldige procedu-
re met aandacht voor onafhankelijkheid en transparantie 
vanuit het perspectief van de melder, de medisch specia-
list en patiënt. Nieuw is de rol voor de wetenschappelijke 
vereniging voor het leveren van onafhankelijke expertise 
bij een functioneringsvraag.

HANDREIKING SUBSTITUTIE: ZORG ZO DICHT 
MOGELIJK BIJ DE PATIËNT

De laatste decennia stijgen de zorgkosten sterk, onder 
andere door vergrijzing en toename van het aantal chro-
nisch zieken. Vanuit de gedachte dat sommige vormen 
van zorg die nu in de tweede lijn plaatsvinden zonder ver-
lies van kwaliteit dichter bij de patiënt en wellicht goedko-
per in de eerste lijn kunnen plaatsvinden, zetten 
specialisten en huisartsen sinds enkele jaren meer in op 
zogenaamde substitutie van zorg. Op 30 maart overhan-
digden de Federatie en de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV) hiervoor de Handreiking Substitutie aan 
directeur-generaal Bas van den Dungen van het ministerie 
van Volksgezondheid.

Bas van den Dungen, directeur-generaal van het 
ministerie van Volksgezondheid: 

“Dat huisartsen en medisch specialisten samen 
een document hebben opgesteld waar vanuit 
de inhoud de samenwerking is beschreven, is 
essentieel om de randvoorwaarden voor 
substitutie van zorg verder te kunnen regelen.”

Van links naar rechts: Bas van den Dungen van het ministe-
rie van Volksgezondheid, voorzitter Ella Kalsbeek van de 
LHV, algemeen voorzitter Marcel Daniëls van de Federatie

300
|

RICHTLIJNEN IN DE DATABASE

614.989
|

BEZOEKERS IN 2017

42
|

NIEUWE RICHTLIJNEN 
GEPUBLICEERD

http://www.thuisarts.nl
https://www.kennisinstituut.nl/onze-ervaring/informatie-over-medisch-specialistische-zorg-op-thuisartsnl
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/federatie%20introduceert%20modelreglement%20functioneringsvraag
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/federatie%20introduceert%20modelreglement%20functioneringsvraag
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/handreiking-substitutie-zorg-zo-dicht-mogelijk-bij-de-patient
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10 JAAR KWALITEITSGELDEN VOOR MEDISCH 
SPECIALISTEN

In 2017 bestond de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch 
Specialisten (SKMS) 10 jaar. Vanuit de stichting worden 
projecten gefinancierd die het kwaliteitsbeleid van de 
medisch specialisten bevorderen. Het gaat dan bijvoor-
beeld om Richtlijnontwikkeling, (door-)ontwikkeling van 
kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het 
opstellen van kennisagenda’s voor de langere termijn. In 
2017 zijn er 185 nieuwe projectenvoorstellen ingediend bij 
de SKMS. Deze projecten worden grotendeels onder-
steund vanuit het Kennisinstituut.
De Richtlijnendatabase is een goed voorbeeld van de 
samenwerking van al de wetenschappelijke verenigingen 
en de Federatie bij het inzetten van de Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten. 

SPEL OM PATIËNTVEILIGHEID TE VERBETEREN

Een veilige, lerende cultuur is cruciaal om de patiëntveilig-
heid in de zorg verder te verbeteren. Vanuit die gedachte 
ontwikkelden orthopedisch chirurg Jacob Caron en SEH-
arts Pieter van Driel, samen met ambassadeurs patiëntvei-
ligheid vanuit de Federatie Medisch Specialisten in 2017 
het spel ‘Het nieuwe veiligheidsdenken’. 
Het spel heeft tot doel medisch specialisten bewust te 
maken van de mechanismen die spelen bij het maken van 
medische keuzes. Via een casus uit de praktijk gaan deel-
nemers in gesprek over wat goed en minder goed gaat. 
Naast dit spel ontwikkelde de Federatie diverse handrei-
kingen, video’s en presentaties om in gesprek te gaan 
over patiëntveiligheid. Ook in de media heeft de Federatie 
aandacht gevraagd voor dit onderwerp, bijvoorbeeld in 
het VARA-programma Zembla. 

Zo ondersteunden we in 2017 bijvoorbeeld 20 weten-
schappelijke verenigingen bij de herziening van hun oplei-
dingsplan. De daarbij gebruikte Entrusted Professional 
Activities (EPA’s) maken het mogelijk om objectief te 
beoordelen of een aios zich de benodigde competenties 
en vaardigheden al voldoende eigen heeft gemaakt. Om 
de ontwikkeling van aios zich goed te kunnen volgen, is 
het belangrijk dat deze EPA’s ook terugkomen in hun port-
folio. Daarom hielpen we 7 wetenschappelijke verenigin-
gen bij de ontwikkeling van nieuwe e-portfolio’s. Verder 
konden opleiders, aios, centrale opleidingscommissies, 
concilia en andere betrokkenen al hun vragen stellen tij-
dens de 25 workshops die we in 2017 gaven rondom 
individualisering.

FEDERATIE LANCEERT TOKIO OPTIMUM MODEL

De verminderde instroom van aios en de kortere oplei-
dingsduur leiden ertoe dat er minder aios zijn in te zetten 
voor de directe patiëntenzorg. Tegelijkertijd wordt de 
hoeveelheid werk niet minder en willen instellingen mini-
maal dezelfde kwaliteit van zorg blijven leveren. Om vak-
groepen te ondersteunen bij deze lastige puzzel, lanceert 
de Federatie in 2017 het TOKIO Optimum Model.
Dit online rekenmodel vergelijkt verschillende combina-
ties van in te zetten functionarissen met elkaar in relatie 
tot de gestelde kwaliteitseisen en de kosten. Zo kan een 
onderbouwde keuze gemaakt worden, waarbij de kwali-
teitseisen het uitgangspunt vormen. Dat dit model een 
welkome oplossing vormt voor een veel voorkomend pro-
bleem, blijkt wel uit het feit dat al 22 ziekenhuizen, waar-
onder alle academische centra, met dit model werken.

Cardioloog Jan van Wijngaarden: 

“Het spel is bij ons een groot succes. Het is 
zo’n herkenbare casus, die automatisch 
interessante discussies oproept.”

ONDERSTEUNING INDIVIDUALISERING OPLEIDING

Het Federatieproject Individualisering Opleidingsduur 
(RIO) helpt opleiders, aios en andere betrokkenen om de 
individualisering van de opleidingsduur handen en voe-
ten te geven in de dagelijkse praktijk. 

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/spel-helpt-patiëntveiligheid-te-verbeteren
https://www.medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/sessie-patientveiligheid-de-opleiding
https://www.medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/sessie-patientveiligheid-de-opleiding
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/epa’s-bouwstenen-voor-nieuw-opleidingsplan
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/epa’s-bouwstenen-voor-nieuw-opleidingsplan
https://www.medischevervolgopleidingen.nl/tokio-traject-en-model
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De vragen over arbeidsrecht die het meest  
voorbij komen, zijn arbeidsovereenkomsten, cao’s, de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en 
arbeidsconflicten. In lijn met de omvang van de beroeps-
groepen stelden psychiaters, kinderartsen en internisten 
de meeste vragen. 

MEER VRAGEN VAN AIOS

De meeste vragen kwamen van medisch specialisten (ruim 
60 procent). Verder wisten aios (14 procent) het KDC 
steeds beter te vinden. Zij stelden met name vragen over 
het beoordelen van arbeidsovereenkomsten, cao- en 
opleidingsvragen en roostertoetsingen. De overige vra-
gen kwamen van artsen/zorgprofessionals die alleen lid 
zijn van de LAD (24 procent).

MINDER VRAGEN OVER MSB

Gekeken naar functie stelden medisch specialisten in 
dienstverband in 2017 de meeste vragen (37 procent). Een 
kwart daarvan was toe te schrijven aan medisch specialis-
ten in vrij beroep; 8 procent minder dan in 2016. Die daling 
werd veroorzaakt doordat er steeds minder vragen bin-
nenkwamen over MSB’s. Een logische ontwikkeling, want 
nu de MSB’s een aantal jaren draaien, zijn de meest van-
zelfsprekende vragen beantwoord. Omdat steeds meer 
op MSB-niveau wordt geregeld, komen er bovendien min-
der individuele vragen op het gebied van goodwill 
binnen. 

3. Ruim 2.500 individuele 
adviesvragen 
−
Voor individuele en groepen medisch specialisten is het Kennis- en DienstverleningsCentrum (KDC) van de Federa-
tie en de LAD het eerste aanspreekpunt voor advies over juridische zaken. We behandelden in 2017 2.506 vragen 
en (juridische) dossiers. Ruim 70 procent van alle vragen ging over arbeidsrecht. Maar met respectievelijk 431 en 
198 vragen leefden er ook kwesties met betrekking tot ondernemingsrecht en gezondheidsrecht.

JURIDISCHE ONDERSTEUNING

Naast de individuele dienstverlening richtte het KDC zich 
ook op juridische ondersteuning van de wetenschappelij-
ke verenigingen, de Federatie en de LAD bij beleidsmati-
ge onderwerpen. Voorbeelden hiervan waren de 
positionering van medisch specialisten met een dienstver-
band (waaronder bij de aanpassingen in de AMS en 
ondersteuning voor het opzetten van VMSD’s) en de wet 
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). In het 
kader kwaliteitsgerelateerde onderwerpen heeft het KDC 
bijvoorbeeld meegewerkt aan het Modelreglement func-
tioneringsvraag en biedt zij ondersteuning bij wet- en 
regelgevingsvraagstukken. Daarnaast gaven we weten-
schappelijke verenigingen ondersteuning voor zover 
mogelijk en passend binnen onze expertise. Wij kregen 
bijvoorbeeld vragen over verenigingsrecht (statuten en 
(huishoudelijke) reglementen) en contractbeoordelingen. 
Ook wisten de verenigingen ons te vinden met vragen 
over privacyregelgeving, functioneren en registratie.
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FEDERATIECONGRES: VISIE OP 2025

Ruim 800 medisch specialisten, aios en andere zorgprofes-
sionals bezochten het eerste Federatiecongres op 14 
maart 2017 in congrescentrum 1931 in Den Bosch. De 
Federatie presenteerde er haar toekomstvisie Medisch 
Specialist 2025. Samen met de wetenschappelijke vereni-
gingen willen we de ambitie van medisch specialisten 
waarmaken: in 2025 behoort de Nederlandse medisch-spe-
cialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, 
doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld.
Algemeen voorzitter Marcel Daniëls opende het congres 
– een week voor de Tweede Kamerverkiezingen – met een 
pleidooi voor rust in de zorgsector. Vicevoorzitter Huib 
Cense zei in zijn speech dat medisch specialisten samen 
kleine stapjes kunnen nemen om de grote ambitie voor de 
toekomst waar te maken. Minister Schippers lichtte toe 
wat zij de afgelopen jaren heeft bereikt, en welke politieke 
ambities er volgens haar nog in het verschiet liggen als het 
gaat om de medisch-specialistische zorg. 

SYMPOSIUM ZORGEVALUATIE

Een medisch specialist kan vaak kiezen uit meerdere 
behandelopties. Maar soms is het onduidelijk welke 
behandeling het meest effectief is voor een specifieke 
patiënt. Daarom organiseerden we op 3 november het 
Symposium Zorgevaluatie in Buitenplaats Amerongen. 
Aan bod kwamen onderwerpen als succesfactoren en 

4. Bijeenkomsten en 
congressen
−
Met bijeenkomsten en congressen brengen we medisch specialisten samen. We delen kennis, knelpunten, maar 
vooral ook oplossingen uit de praktijk. Zo maken we optimaal gebruik van de expertise en ervaring van onze 
leden én kunnen wij zaken actief oppakken die spelen onder leden. In totaal heeft de Federatie in 2017 99 bij-
eenkomsten en evenementen (mede-)georganiseerd. Van symposia, congressen en scholingsdagen tot trainingen 
en debatten, en van bijeenkomsten voor MSB’s en medische staven tot regiobijeenkomsten voor VMSD’s en 
Raadsvergaderingen.

Hanna Willems, klinisch geriater en voorzitter  
van de Adviescommissie Zorgevaluatie van de 
Federatie: 

“Zorgevaluatie helpt de kwaliteit en doelmatig-
heid van zorg steeds verder te verbeteren. 
Inmiddels hebben veel wetenschappelijke 
verenigingen kennisagenda’s opgesteld. Het 
gaat om veelvoorkomende vragen waar 
dokters dagelijks tegenaan lopen. Er zijn nu al 
8 kennisagenda’s gepubliceerd, 15 in ontwikke-
ling en er zijn al bijna 30 onderzoeken gestart.”

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/inspirerend-eerste-federatiecongres
https://www.demedischspecialist.nl/congres-medisch-specialist-2025
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/behandelkeuzes-steeds-beter-onderbouwen
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drempels bij het opzetten van zorgevaluatieonderzoek, 
de betekenis van kennisagenda’s, de rol van de patiënt 
en welke partijen nodig zijn voor een optimale 
samenwerking.

CONFERENTIE TRANSMURALE ANTISTOLLING

Met de komst van nieuwe antistollingsmiddelen neemt 
het aantal behandelopties en betrokken partijen toe: van 
medisch specialisten en huisartsen, tot specialisten 
ouderengeneeskunde, apothekers en trombosedien-
sten. Daarom organiseerden de Federatie van 
Nederlandse Trombosediensten (FNT), de Federatie 
Medisch Specialisten en de Stuurgroep keten 
Antistollingsbehandeling op 17 mei de conferentie 
Transmurale Antistolling. 
Hier wisselden 150 professionals uit verschillende discipli-
nes van gedachten over betere samenwerking en onder-
linge afstemming in de keten. Directeur en hoogleraar 
patiëntveiligheid Cordula Wagner van het NIVEL sprak 
over de aansluiting tussen richtlijnen en de praktijk van de 
antistollingszorg. Marina Eckenhausen, hoofdinspecteur 
Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en 
Medische Technologie van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg benadrukte dat alle schakels in de keten 
vaak goed functioneren, maar dat het gaat om ‘het op 
elkaar laten aansluiten van de puzzelstukjes’.

INNOVATIE IN DE RODE HOED

Het Rode Hoed Symposium op 5 oktober stond in het 
teken van innovatie. Namens de Federatie bepleitte alge-
meen voorzitter Marcel Daniëls organisatie-innovatie die 
communicatie tussen patiënt en dokter eenvoudiger 
maakt. De vergoeding van het e-healthconsult per 1 janu-
ari 2018, waarin beeldschermcontact tussen arts en pati-
ent wordt vergoed, ziet Daniëls als een stap in de goede 
richting. 
Naast Pauline Meurs, Bas van der Dungen, Yvonne van 
Rooij en André Rouvoet sprak ook voorzitter Marjolein 
Kremers van De Jonge Specialist de zaal toe: “Als we aios 
niet leren omgaan met nieuwe technologie, is de oplei-
ding niet toekomstbestendig.”

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/conferentie-naar-betere-ketenzorg-rondom-antistolling
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/conferentie-naar-betere-ketenzorg-rondom-antistolling
http://www.mediforum.nl/pg-6478-7-115363/pagina/impressie_symposium_2017.html
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VERSTANDIG KIEZEN: MEER IS NIET ALTIJD BETER

Samen met ZonMw, Patiëntenfederatie Nederland, NFU/
IQ Healthcare, het CGS/Bewustzijnsproject en STZ organi-
seerde de Federatie Medisch Specialisten op 11 septem-
ber in Amsterdam het internationale congres Choosing 
Wisely. Centraal stond de vraag: ‘hoe kunnen we het 
maken van goede behandelkeuzes in de zorg 
bevorderen?’

UITVERKOCHT MMV-CONGRES

In een uitverkochte zaal woonden op 13 december ruim 
900 (plaatsvervangend) opleiders, leden van de oplei-
dingsgroep, aios en andere betrokkenen het MMV-
congres bij. Onder dagvoorzitterschap van Marianne ten 
Kate-Booij, voorzitter van de Raad Opleiding van de 
Federatie, stond dit jaar het congres over de medische 
vervolgopleidingen in het teken van ‘Inspireren, profile-
ren, excelleren!’.
Voorzitter Wouter Bos van de Raad van Bestuur van het 
VUmc opende de dag tijdens een ontbijtsessie. “We leven 
in een tijd waarin we scherpe keuzes moeten maken om 
de zorg betaalbaar te houden. Dat raakt aios en medisch 
specialisten in hun relatie met patiënten. Het is ongelofe-
lijk moeilijk om een patiënt uit te leggen dat hij om finan-
ciële redenen een bepaalde behandeling niet krijgt. De 
vraag wie die lastige keuzes moet maken, is er een die een 
steeds grotere rol gaat spelen in jullie werk. Blijf dus oog 
houden voor dit soort maatschappelijke thema’s en zorg 
dat hier in de opleiding al aandacht aan besteed wordt.”
In zijn pleidooi voor talentgericht opleiden rekende auteur 
Paul ’t Mannetje af met de mythe dat je vooral leert van je 

fouten: “Werken vanuit je sterke kanten resulteert in bete-
re zorg, meer geneesplezier, minder incidenten en meer 
tevreden patiënten.” Verder gingen huisarts en opleider 
Anneke Kramer, hoogleraar professional performance Kiki 
Lombarts en opleider gynaecologie Jan van Lith met 
elkaar en de zaal in gesprek over de vraag of het mogelijk 
is om te excelleren in generalisme. Naast de plenaire pro-
grammaonderdelen konden de deelnemers een keus 
maken uit maar liefst 35 workshops en symposia.

Professor Wendy Levinson van  
Choosing Wisely Canada:

“Meer is niet altijd beter. Daar moeten zowel 
artsen als patiënten meer van doordrongen 
zijn.”

http://www.mediforum.nl/pg-6478-7-115363/pagina/impressie_symposium_2017.html
http://www.mediforum.nl/pg-6478-7-115363/pagina/impressie_symposium_2017.html
https://www.medischevervolgopleidingen.nl/nieuws/wouter-bos-als-je-de-lead-wil-zijn-moet-je-oog-hebben-voor-de-buitenwereld
https://www.medischevervolgopleidingen.nl/nieuws/wouter-bos-als-je-de-lead-wil-zijn-moet-je-oog-hebben-voor-de-buitenwereld
https://www.medischevervolgopleidingen.nl/ondersteuningsmateriaal/mmv-congres-2017-inspireren-profileren-excelleren
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U heeft kunnen lezen waar de Federatie zich in 2017 alle-
maal voor heeft ingezet. Een Federatie die in de huidige 
vorm eigenlijk pas sinds 2015 bestaat. Toch willen we na 
drie jaar de balans opmaken: past de manier waarop we 
werken nog goed bij de weg die we zijn ingeslagen? Wat 
kan er beter, of anders, om onze ambities te behalen en 
om de medisch specialist met nog meer kwaliteit en ple-
zier zijn werk te kunnen laten doen? In 2017 hebben we via 
een evaluatieonderzoek samen met alle wetenschappelij-
ke verenigingen naar onze eigen organisatie gekeken, en 
we werken dat in 2018 verder uit.

Daarnaast staat 2018 in het teken van goede afspraken 
maken in een nieuw Hoofdlijnenakkoord. Over de aan-
pak van de stijgende kosten in de gezondheidszorg, 
maar met name om de kwaliteit hoog te houden en zelfs 
nog verder te verhogen. Daarbij valt te denken aan de 
juiste inzet van e-health en innovatie, ‘zorg op de juiste 
plek’ bieden, door kunnen gaan met zorgevaluaties, 
‘gezond kunnen blijven werken’ als arts, en het omgaan 
met de problematiek van de steeds oudere patiënt met 
meer comorbiditeit.

Een derde belangrijk speerpunt van de Federatie dit jaar 
is het verminderen van de administratieve lasten voor 
medisch specialisten. Het is een van de onderwerpen 
waarmee we ons blijven inzetten om de juiste randvoor-
waarden te creëren voor een optimale kwaliteit van 
medisch-specialistische zorg. Geleverd door topdokters, 
met tijd, oog, oor en hart voor de patiënt. 

En natuurlijk gaan we ook in 2018 voorop in vernieuwing. 
Met 32 wetenschappelijke verenigingen en 22.000 specia-
listen werken we door aan de ambitie die we samen heb-
ben vastgesteld voor het jaar 2025: Aantoonbaar de beste 
en meest doelmatige zorg voor de patiënt. 

Marcel Daniëls
Algemeen Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Vooruitblik op 2018
−

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN 
VAN DEZE ONTWIKKELINGEN? 
VOLG ONS DAN VIA: 

Nieuwsberichten op onze website
Onze nieuwsbrieven
Ons Twitteraccount

Ons magazine De Medisch Specialist
Diverse bijeenkomsten en 
congressen

http://www.demedischspecialist.nl
https://twitter.com/de_specialisten
http://www.demedischspecialist.nl/federatie/de-medisch-specialist-magazine
http://www.demedischspecialist.nl/agenda
http://www.demedischspecialist.nl/agenda
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