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2020 was een intensief en bijzonder jaar. Niet alleen
door de COVID-pandemie die de wereld op z’n kop
zette, maar ook door het medisch leiderschap dat
de crisis van ons vroeg. Vanuit de frontlinie namen
medisch specialisten en aios in het hele land het
voortouw bij het vinden van oplossingen. Ze richtten
cohortafdelingen op, verdubbelden de ic-capaciteit,
adviseerden de overheid en wezen de weg bij het
verantwoord af- en vervolgens weer opschalen van de
reguliere zorg. We hebben dit jaar veel leed gezien.
Maar tegelijk de kracht van onze beroepsgroep.

Het jaarverslag 2020 is een uitgave van de
Federatie Medisch Specialisten. Het document is te
downloaden via www.demedischspecialist.nl.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over
dit document? Meld u deze dan via
info@demedischspecialist.nl.
Redactie
Federatie Medisch Specialisten
Tekst
Selma Lagewaardt, De Nieuwe Lijn
Vormgeving
Distincto Design
Fotografie
Coverfoto - Jeroen van Eijndhoven
pag. 3 - Jan Willem Houweling
pag. 5 - Jeroen van Eijndhoven
pag. 7 - Koninklijk Huis - LCPS
pag. 12/13 - Sebastiaan ter Burg
pag. 14 - Sebastiaan ter Burg

HOE WERKEN WIJ SAMEN BINNEN DE
FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN?

We zien dat zorgprofessionals steeds vanuit hun intrinsieke
motivatie patiënten de beste zorg blijven bieden en met
veel creativiteit de zorgvraag in goede banen leiden.
Helaas staat de ruimte die dokters daarvoor nodig
hebben te vaak onder druk. De Federatie heeft overheid,
beleidsmakers en instituten het afgelopen jaar meermaals
gevraagd om de intrinsieke motivatie van dokters
richtinggevend te maken in het zorgbeleid. Geef dokters
ruimte en vertrouwen, faciliteer die innovatiekracht en
rem deze niet met wet- en regelgeving. Dat is tevens de
kernboodschap in de verkiezingsagenda die de Federatie
afgelopen zomer presenteerde.
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De Federatie Medisch Specialisten is er voor en
door medisch specialisten. De inbreng van medisch
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waar medisch specialisten zitting in hebben. Elke

maart 2021

medisch specialist in een raad vertegenwoordigt een
wetenschappelijke vereniging en dus specialisme. Via

Alle opgenomen informatie is eigendom

deze raden maken de wetenschappelijke verenigingen

van de Federatie. Overnemen van inhoud,

gezamenlijk beleid over de medisch-specialistische

geheel of gedeeltelijk is toegestaan mits met

zorg. Voor specifieke beleidsonderwerpen zijn diverse

bronvermelding.

commissies en werkgroepen opgericht. Elke raad wordt

2020 onderstreepte daarnaast het grote belang van twee
kernwaarden: samenwerken en verbinden. Samen met
de wetenschappelijke verenigingen organiseerden we
tientallen webinars en stelden vele richtlijnen, leidraden
en handreikingen op om de toenemende kennis over
het virus en de pandemie te delen. Met de KNMG
maakten we een draaiboek dat artsen houvast geeft bij
het maken van de bijna onmogelijke keuzes in geval van
een absolute schaarste aan ic-bedden. Op verzoek van

de minister maakten we een raamwerk van zorgklassen
om te zorgen dat de kritisch planbare zorg die binnen zes
weken uitgevoerd dient te worden, zo lang mogelijk aan
bod blijft komen. En samen met andere partijen boekten
we onder meer vooruitgang bij het verduurzamen van de
kwaliteitsregistraties en het vernieuwen van de medische
vervolgopleiding.
Met trots kijk ik naar alle medisch specialisten die zich het
afgelopen jaar voor de hele beroepsgroep hebben ingezet,
als bestuurder, werkgroep-, commissie- of raadslid. En
natuurlijk ook naar alle medisch specialisten die elke dag
opnieuw de best mogelijke zorg leveren en zich ook nog
inzetten om deze zorg goed toegankelijk en betaalbaar te
houden. In dit crisisjaar hebben we laten zien wat we waard
zijn. Oók wat betreft saamhorigheid en collegialiteit. Laten
we dat vasthouden. Het is een sterk uitgangspunt voor een
hoofdlijnenakkoord met het nieuwe kabinet. Zorg goed
voor elkaar en zorg goed voor jezelf! Ook in 2021.
Peter Paul van Benthem
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

geleid door een bestuurslid van de Federatie Medisch
Vrijwaring

Specialisten. Er zijn vier raden: Beroepsbelangen,

De Federatie heeft de grootst mogelijke zorg

Kwaliteit, Opleiding en Wetenschap & Innovatie.

besteed aan de samenstelling van dit document.

Het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten

Desondanks accepteert de Federatie geen

bestaat uit zes medisch specialisten:

aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden

een voorzitter en vijf bestuursleden met ieder hun

in de informatie, noch voor schade, overlast of

eigen aandachtsgebied. Zij worden gecontroleerd

ongemak dan wel andersoortige gevolgen die

door de Algemene Vergadering, die bestaat uit de

voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik

voorzitters van de 33 wetenschappelijke verenigingen

van de informatie.

die samen de Federatie vormen.
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Invloed op politiek en beleid
Medisch specialisten willen hun aandacht het liefst volledig richten op de uitoefening van
hun vak en het bieden van de beste kwaliteit van zorg. De Federatie behartigt de belangen
van alle medisch specialisten in Nederland, laat namens hen haar stem horen over relevante
maatschappelijke thema’s en vormt een verbindende schakel voor de beroepsgroep.

COVID-19: KENNIS DELEN, VERBINDEN EN MEDISCH
LEIDERSCHAP
Het was een bijzonder jaar voor de samenleving en de
gezondheidszorg. De COVID-19 pandemie hield het
hele land zijn greep. Met de toestroom van ernstig zieke
mensen, het dreigende tekort aan ic-capaciteit en het
noodgedwongen afschalen van reguliere zorg, krijgt
de COVID-19 pandemie begin 2020 forse impact op de
medisch-specialistische zorg in Nederland. De Federatie
zet zich in om de groeiende kennis over het virus breed
onder haar achterban te delen en zowel de COVID-19 zorg
als de reguliere zorg in goede banen te leiden. Vanuit haar
inhoudelijke expertise oefent ze invloed uit op politici en
beleidsmakers. Veel voorzitters van wetenschappelijke
verenigingen participeren in het Outbreak Management
Team (OMT). De Federatie neemt actief deel in het
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).
Voorzitter Peter Paul van Benthem treedt geregeld naar
buiten om de standpunten van de Federatie voor het
voetlicht te brengen. Tijdens een multidisciplinair webinar
met ruim 1.000 medisch specialisten in maart werden er
verschillende vragen gesteld over de onderbouwing om
de scholen open te houden. In een persbericht brengt de
Federatie deze vraag naar buiten.

maken om te bepalen wie er opgenomen wordt op de
ic en wie op een andere manier zo goed mogelijke zorg
krijgt. Het draaiboek wordt aangeboden aan de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die ons verzoekt dit te
bespreken met de vertegenwoordigers uit de ziekenhuizen
om draagvlak, toetsbaarheid en toepasbaarheid te
onderzoeken. De Federatie organiseert deze gesprekken
terwijl de KNMG ondertussen gesprekken voert met
maatschappelijk organisaties zoals de ouderenbonden.
Begin november presenteren we de tweede versie aan
de IGJ. Deze bevat geen grote wijzigingen wat betreft
het ethisch raamwerk. Op aandringen van de Tweede
Kamer wil het kabinet spoedwetgeving maken om het
leeftijdscriterium uit het draaiboek te verbieden. Echter,
nadat de Federatie en de KNMG vele gesprekken hebben
gevoerd met Kamerleden en de minister, verzoekt de
Kamer de minister om dit standpunt te heroverwegen.
Daarop bevestigt de minister in januari 2021 per brief aan
de Kamer dat ze niet zal tornen aan het draaiboek, dat in
inmiddels door de IGJ als veldnorm is bestempeld.

‘Specialisten verwachten
strengere maatregelen kabinet
tegen ‘tsunami’ corona’

VERKIEZINGSAGENDA MEDISCH SPECIALISTEN
Op 21 juli 2020 presenteert de Federatie de
Verkiezingsagenda medisch specialisten. Mede door
de COVID-19 pandemie wordt de gezondheidszorg
een belangrijk onderwerp tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2021. In onze
verkiezingsagenda roepen we de politiek op om de
intrinsieke motivatie van zorgverleners richtinggevend
te maken in het zorgbeleid. Op die manier kunnen
medisch specialisten zich optimaal inzetten voor zorg
die toegankelijk, innovatief en betaalbaar is en tot de
beste ter wereld behoort. De Federatie stuurt haar
verkiezingsagenda naar de programmacommissies van
politieke partijen en genereert hiervoor veel aandacht
in de zorgmedia, onder meer in Skipr, Medisch Contact
en Zorgvisie. In gesprekken met kamerleden lichten we ons
verkiezingsprogramma nader toe.

‘Federatie vraagt politiek ruim baan
voor medisch leiderschap’

BELANGRIJKSTE PUNTEN VERKIEZINGSAGENDA
MEDISCH SPECIALISTEN
•	Dring de bureaucratisering en institutionalisering
terug.
•	Plaats de arbeidsmarktproblematiek bovenaan de
politieke agenda.
• Stimuleer de juiste zorg op de juiste plek.
• Maak ruim baan voor e-health en zorg op afstand.
•	Faciliteer het werken aan meten, leren en
verbeteren van de zorg.
• Halveer de administratielast.
• Verbeter de gegevensuitwisseling.

BELANGRIJKSTE LOBBYTHEMA’S 2020
Federatie
• Medisch leiderschap in tijden van pandemie
• Ruimte en vertrouwen voor zorgprofessionals
•	Dring de bureaucratisering en
institutionalisering terug
• Arbeidsmarktproblematiek
•	Op- en afschalen van reguliere non-COVID-19 zorg
• Aanscherpen COVID-19 maatregelen
• Draaiboek keuzes ic-opname bij schaarste
• Patiëntenspreiding COVID-19
• Vaccinatiebeleid COVID-19
• Digitale zorg
• Ict- en epd-problematiek/administratielast
•	Juiste zorg op de juiste plek door
netwerkgeneeskunde
• Acute zorg
• Vrije keuze dienstverband versus vrij beroep
•	Meten, leren en verbeteren door middel van
kwaliteitsregistraties
• Zorgevaluatie en gepast gebruik
•	Wetsvoorstel financiële toetsing
Kwaliteitsstandaarden
• Kwaliteitskader spoedzorgketen
Wetenschappelijke verenigingen
• Testbeleid COVID-19 (medisch microbiologen)
• 13 weken-echo (gynaecologen)
• Integrale geboortezorg (gynaecologen)
• Borstimplantaten (plastisch chirurgen)
• Medische hulpmiddelen (klinisch fysica)
• Geneesmiddelentekorten (ziekenhuisapothekers)
• Eigen bereiding (ziekenhuisapothekers)
• Verplichte wet ggz (psychiaters)
• Jeugd-ggz (kinderartsen en psychiaters)
•	Juiste zorg op de juiste plek;
NVVC Connect (cardiologen)
• Gegevensuitwisseling (intensivisten)
• Sluiting scholen (kinderartsen)

WERKBEZOEKEN COVID-19

Begin april vraagt de Federatie in een brief aan de Tweede
Kamer aandacht voor het in de knel komen van de nonCOVID zorg en benadrukt dat het ziekenhuis nog steeds
een veilige plek is om naartoe te gaan. Samen met de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) neemt de Federatie eind
april het voortouw bij het herstarten van de reguliere zorg.
Door zorgvragen te prioriteren, bieden wetenschappelijke
verenigingen hun achterban houvast bij het beoordelen
welke patiënten als eerste (weer) in het ziekenhuis terecht
moeten kunnen.
Als gevolg van de grote druk op de ic’s stelt de Federatie
samen met de KNMG in juni het Draaiboek keuzes
ic-opname bij schaarste op met inbreng van medischethische wetenschappers. Het draaiboek, ook wel de
zogenaamde ‘code zwart’ genoemd, geeft artsen houvast
bij de bijna onmogelijke keuzes die zij bij schaarste moeten
4 | Federatie Medisch Specialisten

‘Wie krijgt bij een volgende crisis
een plek op de ic en wie niet?
Deze criteria zijn beslissend’
Na relatief rustige zomermaanden neemt in september het
aantal besmettingen weer toe en komt de zorg zwaar onder
druk te staan. Met de tijdens de eerste golf opgedane
kennis publiceert de Federatie in oktober een Raamwerk
voor het behoud van reguliere klinische non-COVID zorg.
Dit document geeft handvatten om de continuïteit van de
acute en de kritieke planbare patiëntenzorg te waarborgen.
In oktober waarschuwt Peter Paul van Benthem voor een
tsunami aan COVID-19 patiënten die op de ziekenhuizen
afkomt. Bij het verschijnen van dit jaarverslag is deze
tweede golf nog steeds gaande.

De Federatie organiseert diverse
werkbezoeken aan ziekenhuizen
zoals Bernhoven, Amphia en
Zuyderland, om politici en
ambtenaren te laten ondervinden
welke impact COVID-19 heeft op
de ziekenhuiszorg.
De bezoeken zijn indrukwekkend:
medisch specialisten en andere
zorgverleners vertellen wat de
epidemie fysiek en emotioneel
teweegbrengt bij patiënten en
bij henzelf en hoe zij het hoofd
bieden aan de uitdagingen en de
dilemma’s waar deze crisis hen
voor stelt.
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DIGITALE ZORG EN SNELLE GEGEVENSUITWISSELING
De COVID-19 crisis onderstreept het belang van
digitale zorg en snelle, betrouwbare en veilige
gegevensuitwisseling. Uit een enquête van de Federatie
blijkt dat 90% van de medisch specialisten meer digitale
zorg levert tijdens de pandemie, 88% van hen wil ook in
de toekomst consulten op afstand kunnen blijven geven.
In een brief aan de Tweede Kamer pleit de Federatie
er dan ook voor dat medisch specialisten samen met
hun patiënten beslissen over welke zorg digitaal kan en
wanneer een fysiek consult de voorkeur heeft. Mede
door input van de Federatie, versoepelt de NZa haar
regelgeving waardoor consulten op afstand gelijkgesteld
zijn aan fysieke consulten.

FEITEN EN CIJFERS OVER DE
MEDISCH-SPECIALISTISCHE ZORG
In de aanloop naar de verkiezingen bepleiten enkele
politieke partijen dat alle medisch specialisten verplicht
in loondienst gaan werken. Ook enkele instituties pleiten
voor het inperken van productieprikkels omdat dat zou
leiden tot het leveren van onzinzorg. Om in deze discussie
enige realiteitszin te brengen, publiceert de Federatie
factsheet feiten en cijfers medisch specialistische zorg.
In diverse mediaoptredens maakt de Federatie zich sterk
voor het standpunt ‘vrije keuze van artsen voor loondienst
of vrij beroep’.

‘Van zorgheld tot verdachte:
de vrijgevestigd medisch specialist’

De Federatie maakt zich ook op andere niveaus hard
voor het opschalen en faciliteren van digitale zorg.
Ze participeert in het Informatieberaad Zorg waarin
zorgpartijen samenwerken aan een goed klimaat voor
digitale zorg. Ook is de Federatie aangesloten bij de
stuurgroep van het programma Registratie aan de bron, dat
eenduidig registreren van zorginformatie als missie heeft.

Ook wijst de Federatie op onderzoeken waarin
ziekenhuisbestuurders aangeven dat gelijkgerichtheid in de
governance is verbeterd door de komst van het medischspecialistisch bedrijf (msb). Eind 2020 schrijft minister Van
Ark voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer
dat er goede voorbeelden zijn van ziekenhuizen die zich
gelijkgerichter organiseren. Samen met de Federatie en
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zal het
ministerie van VWS in 2021 een handreiking opstellen om
de gelijkgerichtheid verder te versterken.

MEDISCH SPECIALISTEN IN NEDERLAND

179.200 euro
165.000 euro

JAARSALARIS

174.800 euro

FEITEN & CIJFERS

MEDISCH
SPECIALISTISCHE
ZORG

52%

48%

52% is man en 48% is vrouw
48 jaar is de gemiddelde leeftijd

Het gemiddeld
belastbaar inkomen van
een vrijgevestigd
medisch specialist
volgens cijfers van het
CBS.

In loondienst in een
algemeen ziekenhuis
volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling
Medisch Specialisten
(hoogste schaal).
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SAMEN MET KNMG
Behalve bij het opstellen van het Draaiboek keuzes
ic-opname bij schaarste, werkt de Federatie in 2020
op diverse andere dossiers samen met de KNMG.
•	Tijdens de COVID-19-crisis is beeldbellen een
waardevol alternatief voor het fysieke consult.
Eind maart komt de KNMG met praktische
aanwijzingen voor veilig en verantwoord
beeldbellen.
•	Voor een goede en snelle behandeling op de
huisartsenpost en spoedeisende hulp moeten
artsen over relevante patiëntgegevens kunnen
beschikken. Dat is extra belangrijk tijdens de
COVID-19 pandemie. Daarom stemt minister
De Jonge in april in met tijdelijke inzage in
medische gegevens via het Landelijk Schakel
Punt van patiënten die daar nog geen expliciete
toestemming voor hebben gegeven.
•	Vanwege mogelijk oplopende spanningen
binnenshuis tijdens de COVID-19 pandemie,
roept de Artsencoalitie kindermishandeling
en huiselijk geweld in april alle artsen op om
actiever te vragen naar de thuissituatie en hulp
aan te bieden.
•	In juli maakt de Stichting Ondersteuningsfonds
KNMG (StOF) bekend dat artsen
of hun nabestaanden, die ernstige
gezondheidsproblemen ondervonden door
de COVID-19 pandemie een tegemoetkoming
kunnen aanvragen.

‘KNMG en FMS willen ruimte
van politiek voor ic-discussie’

Kno-arts
Raphael Hemler

Dossier
ZorgkaartNederland

Altijd een
bed vrij

‘Zorgevaluatie verandert het werk
in de komende vijf jaren wezenlijk’

In één klik bejubeld
of verguisd

Een Rotterdamse
oplossing voor spoedzorg

Medisch
Specialist

THEMA
VERNIEUWD!

Bloed
maart

Voorzitter Peter Paul
van Benthem

Overste Jürgen
Muntenaar

Wendy Levinson,
Choosing Wisely Canada

‘Iedereen heeft ontzettend
veel leed gezien’

Militair denken bij
patiëntenspreiding

‘We volgen teveel
onze routine’

Medisch
Specialist

juli
2020

2020

Annemijn
Gynaecoloog
Aarts
Annemijn
Aarts:

Viroloog Ann Vossen over
haar media-optreden:

‘Xxxxxxxx’
Ik laat patiënten
zien dat hun
verdriet me raakt’

‘Ik ben er niet om
het kabinetsbeleid
te verdedigen’
1

Hoogleraar Innovatie
Floortje Scheepers

'We groeien toe naar
datagedreven organisaties'

Cardioloog Wilfred Heesen

'Telezorg en thuis
monitoring leiden tot juiste
zorg op de juiste plek'

1

Verkiezingsagenda
medisch specialisten

'Dring bureaucratisering en
institutionalisering terug'

Medisch
Specialist

september
2020

Neuroloog en opleider
Marijke Eurelings

‘Medisch leiderschap
zit in elke dokter’

Uroloog Bart
van Bezooijen

Startende traumachirurg
Kim Benders

‘Je onderhandelt
continu met jezelf’

‘Met 50% informatie
maak je 100% keuzes’

Medisch
Specialist

december

2020

Longarts
Remco Djamin:

‘Soms is het msb
nodig als tegenmacht
van de directie of
raad van bestuur’

Jeroen Meijerink strijdt
tegen verspilling op de OK

‘Irritatie is
vruchtbare grond
voor verandering’
1

1

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

In loondienst in een
academisch ziekenhuis
per jaar volgens de Cao
umc (hoogste schaal).

23.000 medisch specialisten aangesloten bij

LEVEN LANG LEREN

Federatie Medisch Specialisten

6 jaar

4 tot 6 jaar

geneeskunde
studeren

medische vervolgopleiding

6.790

aios per jaar worden medisch

(‘aios’)

specialist

40

5

ZORGKOSTEN 2021
Huisartsen

jaarlijks herregistreren in
het BIG-register

ggz (geneeskundig
en langdurig)

3,4

Overig

academische
ziekenhuizen
medisch specialisten
werken in een umc altijd
in loondienst

8

71

86,8
miljard
21

Bron: volksgezondheidenzorg.info

Ouderenzorg
+ wijkverpleging

70%

is vrijgevestigd
medisch specialist

30%

Apotheekzorg
(voorheen
geneesmiddelen)

4
4,9

21,2

algemene
ziekenhuizen
medisch specialisten
werken in loondienst of
werken als
vrijgevestigd medisch
specialist

Ook zijn vele medisch specialisten zoals bijvoorbeeld psychiaters en revalidatieartsen
werkzaam in ggz-instellingen, revalidatiecentra en zelfstandige behandelklinieken.

van de medisch
specialisten werkt in
loondienst

7,7

24,4

Medisch
specialistische zorg
(umc’s, algemene
ziekenhuizen
en zbc’s)

Gehandicaptenzorg
Opbouw van Zvw/Wlz-uitgeven per sector uit de begroting VWS.
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VERGELIJKING
ZORG EUROPA

Federatie Medisch Specialisten

3.047 psychiaters, 2.282 internisten, 1.634 anesthesiologen vormen
de top 3 van grootste verenigingen.

1.200

artsen in opleiding tot specialist

accreditatieuren gemiddeld per jaar
om deskundigheid aan te tonen

33 wetenschappelijke verenigingen vormen de

WERKUREN

Er sterven in Nederland minder mensen
door vermijdbare of behandelbare
oorzaken.

55 uur

Kleinste aantal meldingen onvervulde
zorgbehoeften van alle Europeanen.

per week werkt een fulltime
medisch specialist volgens de cao’s,
inclusief avond-, nacht- en
weekenddiensten.

We geven net als Zweden het kleinste
percentage van de totale zorgkosten uit
aan ziekenhuiszorg.

1.700

Aantal bedden en de gemiddelde
verblijfsduur liggen onder Europese
gemiddelde.

medisch specialisten
zijn opleider

We leveren meer zorg buiten het
ziekenhuis dan andere landen.

|

Aantal dagbehandelingen ligt aanzienlijk
boven Europese gemiddelde.

900

medisch specialisten
zijn hoogleraar

|

1.000

medisch specialisten
zijn bestuurlijk actief in het
ziekenhuis

Onze zorguitgaven als % van het bbp is
hetzelfde als het Europese gemiddelde.
De uitgaven van Nederland voor de
langdurige zorg liggen boven het
Europese gemiddelde.
Nederland staat op plek tien van de
Europese landen wat betreft het % van bpp
aan ziekenhuiszorg.
Bronnen: OESO-gezondheidsstatistieken en CBS

p O p 17 april bezocht koning Willem-Alexander het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC. De koning sprak onder
andere met Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem en NVIC-voorzitter Diederik Gommers over de COVID- en de non-COVID problematiek.
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MEDIABELEID
Een krachtige reputatie en positie opbouwen in het
publieke debat. Dat is het doel van ons mediabeleid,
namens 33 wetenschappelijke verenigingen en 23.000
medisch specialisten. Dit doen we door zelf belangrijke
issues op de kaart te zetten en het netwerk met
belangrijke journalisten actief te onderhouden. In 2020
kregen we honderden persverzoeken, organiseerden
gesprekken van wetenschappelijke verenigingen met
de NOS, gaven mediatrainingen en Federatievoorzitter
Peter Paul van Benthem gaf vele interviews in vakbladen
en diverse landelijke media zoals NRC, Volkskrant, NOS,
EenVandaag, RTL Nieuws, BNR, Zorgvisie en Medisch
Contact.
MEDIA-ONDERWERPEN FEDERATIE
• Medisch leiderschap
• Coronamaatregelen
• Zorgen om het mijden van zorg
• Uitstel van reguliere non-COVID zorg
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Draaiboek ‘keuzes ic-opname bij schaarste’
• Vaccinatiestrategie
• Verkiezingsagenda medisch specialisten
• Juiste zorg op de juiste plek

• Zorgevaluatie en gepast gebruik
• Digitale zorg
• Vrije keuze loondienst versus vrij beroep
MEDIA-ONDERWERPEN WETENSCHAPPELIJKE
VERENIGINGEN
• Allergologen: allergische reactie na vaccin
•	Anesthesiologen: uitstel van reguliere non-COVID zorg,
zorgen om personeelsbezetting OK
• Cardiologen: uitstel van reguliere non-COVID zorg
•	Dermatologen en Venereologen: uitgebleven diagnoses
melanoom
•	Chirurgen: coronamaatregelen, uitstel van reguliere
non-COVID zorg
•	Internisten: behandelmogelijkheden COVID-19, corona
en leefstijl, uitstel van reguliere non-COVID zorg
•	Intensivisten: Draaiboek Pandemie,
Opschalingsplan COVID-19, behandelmogelijkheden
COVID-19, Diederik Gommers
• Kno-artsen: COVID-19 en reuk en smaakstoornissen
•	Kinderartsen: scholensluiting, uitstel van reguliere
non-COVID zorg, rotavirus vaccin, COVID-19 en
kwetsbare kinderen
•	Klinisch chemici: coronatesten, commerciële
vruchtbaarheidstesten

•	Klinisch fysici: Wet op de medische hulpmiddelen,
beademingstoestellen
•	Klinisch geriaters: COVID-19 leidraad Triage
thuisbehandeling
•	Klinisch genetici: dna-thuistesten, richtlijn
Preconceptie Dragerschapsonderzoek
•	Longartsen: behandelmogelijkheden en nazorg
COVID-19
•	Medisch microbiologen: diagnostiek COVID-19,
testbeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen
• Neurologen: zorgen om zorgmijden, lachgas
• Nucleair geneeskundigen: Pallas kernreactor
•	Gynaecologen: COVID-19 en zwangerschap,
commerciële vruchtbaarheidstesten
•	Oogartsen: vuurwerkverbod,
‘Juiste oogzorg op de juiste plek’
•	Orthopeden: uitstel van reguliere
non-COVID zorg, implantaten
•	Pathologen: uitstel van reguliere
non-COVID zorg, zorgen om zorgmijden
•	Plastisch chirurgen: vuurwerkletsel, implantaten,
avocadoletsel
•	Psychiaters: mentale gezondheid COVID-19
maatregelen, vaccinatiestrategie, wet verplichte ggz,
spoedmeldingen jeugd-ggz
• Radiologen: bevolkingsonderzoek borstkanker
• Revalidatieartsen: nazorg COVID- patiënten
• Sportartsen: nazorg COVID-patiënten
•	
Thoraxchirurgen: uitstel van reguliere non-COVID zorg
• Urologen: prostaatkankerscreening
•	Ziekenhuisapothekers: Landelijk Coördinatiecentrum
Geneesmiddelen, geneesmiddelentekorten,
COVID-19 vaccin

2020 IN
VOGELVLUCHT
JANUARI
22

Brief aan Tweede Kamer over wetsvoorstel
‘financiële toetsing kwaliteitsstandaarden’

28

Federatie pleit voor vermindering
administratielast bij 36 kwaliteitsregistraties

28

VWS: Opdracht verkorting opleidingsduur
bijgesteld naar drie maanden

FEBRUARI
12

Federatie en SKR intensiveren
samenwerking

15

Symposium Modulair onderhoud,
de toekomst van richtlijnen

21

Kwaliteitskader spoedzorgketen vastgesteld
door Zorginstituut

26

Eerste editie nieuwsbrief ‘101 voorbeelden’
juiste zorg op de juiste plek

MAART
WEBSITES

TOP 3 TWITTER M

TOP 3 LINKEDIN

F

3

Totaal aantal bezoeken

3.555.107 websites
demedischspecialist.nl
874.056 bezoeken
opleidingsetalage.nl
81.703 bezoeken

274%

7.213
volgers
16%

12.977
1

volgers
133%

 185.090

6%

1

 36.496

medischevervolgopleidingen.nl
58.218 bezoeken
34%
Richtlijnendatabase.nl
2.541.130 bezoeken

16%

YouTube 23.431 views

M

Twitter 7.213 views
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16%

2

3

2

3

 16.716

 10.223

 22.231

 17.762

Start programma Verduurzamen
Kwaliteitsregistraties

14

Eerste COVID-19 webinar:
Lessen uit het Zuiden

14

Nieuwsbericht Federatie: ‘Ga niet meer naar
feestjes. Onthoud je van sociale contacten.’

17

Publicatie webdossier met COVID-19
informatie

18

COVID-19 webinar:
Multidisciplinaire aanpak

19

Werkbezoek Federatievoorzitter aan
Bernhoven, Uden

22

Nieuwsbericht Federatie: ‘Help ons helpen.
Houd afstand!’

23

COVID-19 webinar: Situatie op de SEH- en
verpleegafdelingen en in de oncologie
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Beroepsuitoefening
De Federatie wil medisch specialisten in staat stellen om hun vak zo goed mogelijk uit te oefenen en te blijven
ontwikkelen. In 2020 ligt de focus van de Federatie vooral op het genereren en verspreiden van kennis rondom
COVID-19, op zorgvernieuwing en op het terugdringen van de administratielast.
COVID-19: KENNIS DELEN, VERBINDEN EN MEDISCH
LEIDERSCHAP
In het veld bestaat een grote behoefte aan kennis over
de nieuwe ziekte COVID-19. De Federatie pakt hierin een
verbindende en ondersteunende rol. Vier expertiseteams
ontwikkelen en herzien 49 richtlijnen, leidraden en
handreikingen om medisch specialisten te ondersteunen
tijdens deze pandemie. Ze gaan over zowel vakinhoudelijke
onderwerpen als over de organisatie van zorg, omscholing,
en hoe mentaal en fysiek fit te blijven bij (extreem) hoge
werkdruk. Onder meer publiceert de Federatie het
Draaiboek keuzes IC-opname bij schaarste, het Raamwerk
voor het behoud van reguliere klinische non-COVID zorg
en diverse organisatorische leidraden rondom opname,
doorstroom en ontslag van COVID-patiënten.
Vanaf maart organiseert de Federatie veertien
drukbezochte webinars voor medisch specialisten om
kennis over het virus en de ontwikkeling van de pandemie
te delen. Tijdens deze webinars (zie ook p.16) geven
intensivisten en internisten en andere specialisten vanaf
de hectische werkvloer live uitleg aan alle collega’s in het
land. De webinars dragen bij aan snelle verspreiding van de
nieuwste behandelinzichten in de ziekenhuizen.
De COVID-crisis heeft ook invloed op het opleidingstraject.
Aios worden ingezet waar ze het hardst nodig zijn en
sommige stages stoppen acuut. In juni publiceert de
Federatie de leidraad Opleidingsgesprek COVID-crisis
om opleiders en aios te ondersteunen bij het
gesprek over de consequenties van de crisis voor de
opleiding. Tegelijkertijd geeft de crisis een boost aan
interprofessioneel opleiden en samenwerken in het
ziekenhuis, aan het aanbieden van online onderwijs en
meer aandacht voor het belang van generalistische kennis
en vaardigheden in de opleiding.

COVID-19 WEBINARS
Bezoekers webdossier COVID-19

14

22.764

WEBINARS
FEDERATIE:

DEELNEMERS

83

24.929

WEBINARS
WETENSCHAPPELIJKE
VERENIGINGEN

DEELNEMERS
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‘Alleen dokters kunnen bepalen
welke zorg uitgesteld kan worden’

KENNISONTWIKKELING COVID-19
Richtlijnen/leidraden/handreikingen

10

8

INFECTIEPREVENTIE

OPNAME/
SPOEDEISENDE HULP

15

4

BEHANDELING/
OPNAME OP DE
AFDELING

OPNAME
INTENSIVE
CARE

3

9

NAZORG

NON-COVID ZORG

AANPASSING IFMS: VERMINDERING
ADMINISTRATIELAST
In 2020 wordt gewerkt aan het optimaliseren van de leidraad
IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten)
waarbij de focus ligt op de resultaten van IFMS in plaats van
op het afvinken van deelname aan IFMS. Het aanpassen
van de leidraad is onderdeel van een reeks inspanningen
om de administratieve lasten voor medisch specialisten te
verminderen zoals vastgelegd in het actieplan (Ont)regel
de zorg. De nieuwe leidraad IFMS Terug naar de bedoeling
wordt begin 2021 gepubliceerd. Ook in de verkiezingsagenda
van de Federatie is het halveren van de administratielast een
belangrijk aandachtspunt.

‘Psychiater verdrinkt in papierwerk
door nieuwe wet voor verplichte zorg’

Verduurzamen Kwaliteitsregistraties wil de Federatie 36
bestaande kwaliteitsregistraties efficiënter inrichten en
de administratielast verminderen. Daarnaast werkt de
Federatie met de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties
(SKR) aan het verder professionaliseren van
kwaliteitsregistraties, zodat data voor zowel de
individuele patiënt en de dokter als voor zorginnovatie
en -verbetering kan worden ingezet. In een Kamerbrief
vragen Federatie en SKR de minister snel helderheid
te geven over het implementatietraject rondom de
governance van kwaliteitsregistraties en de financiering van
kwaliteitsregistraties.
BEWEGING VAN VERNIEUWING
Vanaf de werkvloeren in de ziekenhuizen is een brede
beweging van vernieuwing gaande. Medisch specialisten
gaan hierin voorop en werken aan diverse initiatieven
om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk, innovatief en
betaalbaar te houden. Met honderden voorbeelden van
e-health, netwerkgeneeskunde, juiste zorg op de juiste
plek, zorgevaluatie en gepast gebruik. Uit een enquête
onder vijfhonderd medisch specialisten blijkt dat 88%
dit ziet als onderdeel van hun dagelijkse praktijk.
Tegelijkertijd geeft een groot deel aan hierbij nog
veel belemmeringen te ondervinden als het gaat om
gegevensuitwisseling en financiering. In een brief aan de
Tweede Kamer brengt de Federatie deze belemmeringen
onder aandacht van de Kamerleden en vraagt hen zich in te
zetten voor gerichte oplossingen.
Inmiddels zijn er ruim tweehonderd inspirerende
voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek
gepubliceerd op een interactieve landkaart. De
Federatie deelt deze goede voorbeelden via haar
website en nieuwsbrieven met beleidsmakers en medisch
specialisten. Medisch specialisten worden ondersteund
bij zorgvernieuwing met praktische hulpmiddelen zoals
implementatiekaarten, factsheets en handreikingen.
Daarnaast ontwikkelt de Federatie vier handvatten om
netwerkgeneeskunde en telemonitoring te implementeren
in het ziekenhuis.

24

Federatie treedt toe tot Landelijke
Coördinatie Patiënten Spreiding (LCPS)

27

Publicatie Draaiboek pandemie
intensive care

27

COVID-19 webinar: Samen beslissen
bij COVID-19

APRIL
2

Online publicatie omscholingsmaterialen
COVID-19 zorg

2

Oprichting multidisciplinaire
wetenschapscommissie COVID-19

8

Brief aan Tweede Kamer over mijden van
zorg door non-COVID patiënten

9

Oprichting vier COVID-19 expertiseteams
voor ontwikkeling richtlijnen: diagnostiek,
behandeling, infectiepreventie en nazorg

14

COVID-19 webinar: Nieuwe
behandelinzichten

16

Federatie, LNAZ en LCPS stellen regionale
spreiding IC-zorg COVID-19 patiënten voor

16

COVID-19 webinar: Organisatie van
non-COVID zorg

20

Wetenschappelijke verenigingen prioriteren
opstart reguliere zorg

23

COVID-19 webinar: Studies behandeling
COVID-19: ‘Wat weten we al?’

MEI
1

Federatie organiseert werkbezoek Tweede
Kamerleden aan het Amphia ziekenhuis

7

COVID-19 webinar: Hoe zorg je goed voor
jezelf en elkaar?

28

Publicatie Leidraad Nazorg voor patiënten
met COVID-19

28

Publicatie Handreiking voor het opstarten
van poliklinische non-COVID zorg

28

COVID-19 webinar: Nazorg voor COVID-19
patiënten

KWALITEITSREGISTRATIES
Kwaliteitsregistraties zijn essentieel voor het verbeteren
van de kwaliteit van zorg en geven (uitkomst)informatie
voor samen beslissen met de patiënt. Met het programma
Jaarverslag 2020 | 11

‘Neem belemmeringen voor
juiste zorg op de juiste plek weg’

JUNI

ZORGEVALUATIE
De Federatie voert inmiddels vijf jaar actief beleid op het
gebied van zorgevaluatie. Zorgevaluatie draagt bij aan
gepast gebruik van zorg en is daarmee een belangrijk
onderdeel van de juiste zorg op de juiste plek. Daarom
werken de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord medischspecialistische zorg 2019-2022 (HLA) samen binnen het
programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).
Met als doel om zorgevaluatie structureel onderdeel
te maken van de zorg. Vrijwel alle wetenschappelijke
verenigingen hebben inmiddels een kennisagenda opgesteld
met hun belangrijkste kennishiaten en inmiddels lopen er
meer dan honderd zorgevaluatie studies. De resultaten
worden verwerkt in medisch-specialistische richtlijnen.

5

Urgentielijst opschalen reguliere zorg
herzien met input wetenschappelijke
verenigingen

16

COVID-19 webinar: Keuzes IC-opname
bij schaarste

16

Federatie en KNMG publiceren eerste versie
Draaiboek keuzes IC-opname bij schaarste

17

Nieuwe ZZP-wetgeving van de baan na
lobby door Federatie en andere veldpartijen

JULI
5

‘Wanneer moet je spreken
van onzinnige zorg?’

21

Chirurg Jelle Ruurda en Internist Iris Verberk
treden toe tot Federatiebestuur
Federatie publiceert verkiezingsagenda
Tweede Kamerverkiezingen 2021

AUGUSTUS
MEDISCH-SPECIALISTISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN
Met het project Opleiden 2025 nemen de Federatie en
de wetenschappelijke verenigingen het voortouw om de
medisch-specialistische vervolgopleidingen structureel
door te ontwikkelen. Medisch specialisten, aios, huisartsen,
sociaal geneeskundigen en andere adviseurs werken
binnen werkgroepen aan het interprofessioneel maken van
de vervolgopleidingen met meer aandacht voor actuele
thematiek en innovaties.
In 2020 ondersteunt Opleiden 2025 onder andere bij:
•	de ontwikkeling van een digitale leeromgeving
voor alle leden;
•	het beschikbaar maken van een digitaal
toetssysteem voor alle leden;
•	een onderzoek naar interprofessioneel opleiden
tijdens de eerste COVID-golf;
•	het opstellen van een overzicht van de eerste initiatieven
van interprofessioneel opleiden;
•	praktische leermiddelen voor nieuwe thema’s.
Ook is het Kwaliteitskader medisch-specialistische
vervolgopleidingen tot stand gekomen. Dit kader
ondersteunt bij het inrichten van een eigen kwaliteitscyclus
van de opleiding. Het kader is per 1 januari 2021 van kracht.
PATIËNTVEILIGHEID
Samen met andere zorgpartijen en patiëntenorganisaties
start de Federatie in augustus het programma Tijd voor
Verbinding. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie
van VWS. Doel van het programma is om binnen vier jaar
de zorggerelateerde schade aanmerkelijk verder terug te
dringen en gezamenlijk te werken aan patiëntveiligheid.
12 | Federatie Medisch Specialisten

De eerste stappen om te komen tot een daling van de
vermijdbare schade en sterfte zijn twaalf jaar geleden
ingezet met het VMS Veiligheidsprogramma.
RUIM BAAN VOOR ONDERZOEK
De privacywet (AVG), de Wet medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen (WMO) en de Wet zeggenschap
lichaamsmateriaal (WZL) zorgen voor de nodige knelpunten
in het onderzoeksveld. Op basis van een eerder opgesteld
advies met oplossingsrichtingen, zet de Federatie zich
met overheid en veldpartijen in voor minder bureaucratie
bij het opstarten en uitvoeren van onderzoek en snellere
implementatie van onderzoeksresultaten op de werkvloer.
Zo werkt de Federatie met de organisatie Health RI
mee aan een goede onderzoeksinfrastructuur en betere
toegankelijkheid van onderzoeksdata. In COVID-tijd wordt
onder leiding van VWS een project gestart om toestemming
van patiënten voor het gebruik van data in onderzoek met
een modelverklaring versneld te regelen. Op het gebied
van geneesmiddelenonderzoek dragen wetenschappelijke
verenigingen bij aan een uniforme en efficiëntere
toetsingsprocedure.

‘Regelwoede pakt funest uit
voor medisch onderzoek ‘en
is slecht voor patiënt’

UITKOMSTGERICHTE ZORG
In het programma Uitkomstgerichte zorg werkt
de Federatie samen met de partijen van het
Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg aan
zorgverbetering op basis van uitkomsten die patiënten
belangrijk vinden. De Federatie is trekker van het
onderdeel Inzicht in uitkomsten. De ambitie is om
vast te stellen welke aandoeningen 50% van de totale
ziektelast vormen en hiervoor uitkomsten inzichtelijk te
maken. In 2020 starten er pilots voor inflammatory bowel
disease (IBD), chronische nierschade, knievervanging
en pancreascarcinoom. Ook wordt gestart met de
ontwikkeling van generieke PROMs (patient reported
outcome measures).

SKMS
Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten SKMS
worden projecten gefinancierd die bijdragen aan
de verbetering van de transparantie en kwaliteit van
medisch-specialistische zorg, zoals de ontwikkeling
van richtlijnen en kwaliteitsregistraties. In 2020
worden 87 SKMS-projecten afgerond en starten de
Federatie en wetenschappelijke verenigingen 91
nieuwe projecten op. Financiering van deze projecten
loopt sinds 2020 via ZonMw.

28

Federatie neemt deel aan ‘tijd voor
verbinding’, een programma ter bevordering
van de patiëntveiligheid

SEPTEMBER
10

Prinsjesdag: Federatie deelt
verkiezingsagenda met politieke partijen

11

Publicatie 101 voorbeelden juiste zorg op de
juiste plek op interactieve landkaart

15

Federatie reageert op Rijksbegroting:
‘Maak de intrinsieke motivatie van de
zorgverleners richtinggevend in het
zorgbeleid’

21

Mede op aandringen van de Federatie
versoepelt de NZa registratieregels voor
digitale zorg

30

Federatie participeert in het programma
Green Deal Duurzame zorg
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Advies en ondersteuning
De juridische dienstverlening van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD nam als gevolg van de
COVID-crisis toe met 35% ten opzichte van 2019. Onze juristen behandelen in 2020 in totaal 2.780 vragen
en dossiers. De waardering van de dienstverlening komt net als vorig jaar uit op een 8,4.
MEER VRAGEN DOOR COVID-19
Bijna 60% van de vragen gaat over arbeidsrechtelijke
onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, cao’s, salaris
en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast hebben veel vragen
betrekking op de COVID-19 pandemie. Ze gaan vooral over
vakantie en verlof, roosters en diensten, overuren of minder
werk, ziekte, zwangerschap en opleiding.
Op het gebied van gezondheidsrecht en verenigingszaken
worden aanzienlijk meer vragen gesteld dan in 2019.
De toename is grotendeels gerelateerd aan de COVIDpandemie met vragen over bijvoorbeeld triage,
persoonlijke beschermingsmiddelen, beeldbellen,
protocollen of het aanpassen van statuten als gevolg van
de Noodwet digitaal vergaderen. In lijn met de omvang van
de beroepsgroepen stellen, net zoals in voorgaande jaren,
psychiaters, kinderartsen en internisten de meeste vragen.
BELANGRIJKE ONDERWERPEN IN 2020
• COVID-19 pandemie
• Wet DBA (ZZP-schap)
• Instelling van cliëntenraden zorg
• Gezond & veilig werken
• Positionering
2020 IN CIJFERS

1.645

207

178

ARBEIDSRECHTELIJKE
VRAGEN

ONDERNEMINGSRECHTVRAGEN

ONDERSTEUNING
AAN GROEPEN
PROFESSIONALS

383

217

8,4

GEZONDHEIDSRECHTELIJKE
VRAGEN

VERENIGINGSRECHTELIJKE
VRAGEN

WAARDERING
VAN DE
DIENSTVERLENING

VERDELING VRAGENSTELLERS

1.645

207

178

ARBEIDSRECHTELIJKE
VRAGEN

ONDERNEMINGSRECHTVRAGEN

ONDERSTEUNING
AAN GROEPEN
PROFESSIONALS

383

217

8,4

GEZONDHEIDSRECHTELIJKE
VRAGEN

VERENIGINGSRECHTELIJKE
VRAGEN

WAARDERING
VAN DE
DIENSTVERLENING
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SAMEN MET DE LAD
•	Namens de Federatie is de LAD aangesloten
bij werknemersorganisatie Federatie van
Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) (LAD via
CMHF). Samen met andere werkgeversorganisaties
onderhandelt de FBZ over nieuwe cao’s. In
november zijn onderhandelingen gestart voor een
nieuwe Cao UMC.
•	Sinds 2019 trekken de Federatie en de LAD samen
op bij het vormgeven van kaders voor gezond en
veilig werken voor medisch specialisten.
•	Om de positie van medische staven in de
geestelijke gezondheidszorg (ggz) verder te
verstevigen, richten de Federatie en de LAD het
Platform ggz op. Het platform is bedoeld voor
medisch specialisten die bestuurder zijn van een
medische staf in een ggz-instelling.
• Na de zomer start het AMS-onderhandelingstraject.
Deze onderhandelingen zouden in april 2020
starten, maar worden door de COVID-crisis
uitgesteld. De doorvertaling van de loonparagraaf
uit de Cao Ziekenhuizen is intussen een feit.

Kennisinstituut:
kwaliteitsbeleid in de praktijk
Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt de wetenschappelijke
verenigingen bij kwaliteitsprojecten. Daarnaast speelt het instituut in 2020 een belangrijke rol bij het ontwikkelen
van leidraden en handreikingen om medisch specialisten te ondersteunen tijdens de COVID-19 pandemie.
COVID-19 EXPERTISETEAMS
In de COVID-19 pandemie ontstaat een ongekend
grote kennisbehoefte en informatiestroom met vragen,
opmerkingen, protocollen, knelpunten en verzoeken van
allerlei individuen en organisaties. Het Kennisinstituut
vervult hierin een belangrijke coördinerende rol.
Onder begeleiding van het Kennisinstituut starten
vier expertiseteams van medisch specialisten met
kennisvergaring rondom de thema’s infectiepreventie,
diagnostiek, behandeling en nazorg. Zij ontwikkelen in
korte tijd een serie van 49 leidraden die continu worden
aangepast aan de laatste inzichten en ontwikkelingen.

oncologische richtlijnen van het Integraal Kankercentrum
Nederland (IKNL) naar het platform OncologieSONCOS binnen de Federatie. Deze richtlijnen worden
ondergebracht in de Richtlijnendatabase en het onderhoud
ervan is ondergebracht bij het Kennisinstituut.
VIJF NIEUWE KENNISAGENDA’S
Bijna alle wetenschappelijke verenigingen brengen
hun belangrijkste kennishiaten in kaart en zetten
zorgevaluatieonderzoek op waarmee de zorg steeds beter
en doelmatiger wordt. Dit jaar lanceren de psychiaters,
kinderartsen, oogartsen, klinisch fysici en thoraxchirurgen
hun kennisagenda.

Het Kennisinstituut zorgt voor snelle validering van deze
richtlijnen zodat ze landelijk kunnen worden toepast.
Einddoel is om de diverse leidraden te integreren in een
COVID-19 richtlijn. Daarnaast werkt het Kennisinstituut aan
een systeem om met kunstmatige intelligentie relevante
wetenschappelijke literatuur over COVID-19 snel boven
water te krijgen.

PATIËNTENINFORMATIE
Sinds 2020 wordt bij richtlijnen ook patiënteninformatie
voor Thuisarts.nl ontwikkeld. In totaal betreft het 106
onderwerpen, waarvan twaalf betrekking hebben op
COVID-19. Hiervoor werkt het Kennisinstituut samen met
het Nederlands Huisartsen Genootschap. Daarnaast
zijn er ter ondersteuning van het samen beslissen in de
spreekkamer twee consultkaarten ontwikkeld.

RICHTLIJNONTWIKKELING
Het Kennisinstituut ontwikkelt en actualiseert in totaal 498
modules bij 49 richtlijnen. Belangrijke onderwerpen zijn:
1. Behandeling van kinderen met obesitas
2. Chirurgische behandeling van obesitas
3. Borstprothesechirurgie
4. Perioperatief traject
5. Preconceptioneel dragerschapsonderzoek
6. Parkinson
7. Antistolling
In 2020 wordt een nieuwe methode geïntroduceerd
om richtlijnen per module in plaats van als geheel te
ontwikkelen en actualiseren. Zo komt nieuwe kennis sneller
in richtlijnen en sneller op de werkvloer. Met datzelfde doel
is ook een koppeling gemaakt tussen de onderzoeken
uit het programma DoelmatigheidsOnderzoek van
ZonMw en de richtlijnen in de Richtlijnendatabase. Een
andere belangrijke ontwikkeling is de overdracht van de
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Verenigen en verbinden

OKTOBER

In 2020 is onderlinge verbinding en vereniging belangrijker dan ooit. Fysieke ontmoeting is als gevolg
van de COVID-19 pandemie vaak niet mogelijk. De Federatie faciliteert en initieert daarom online
samenwerking en kennisuitwisseling rondom tal van thema’s voor medisch specialisten, wetenschappelijke
verenigingen en partners zoals De Jonge Specialist, de LAD en de KNMG.
COVID-WEBINARS
Vanaf 14 maart organiseert de Federatie een serie
drukbezochte webinars waar medisch specialisten kennis
over het virus en de ontwikkeling van de pandemie met
elkaar delen. In totaal zijn er in 2020 14 webinars, waaraan
in totaal 22.764 medisch specialisten deelnemen. Daarnaast
geeft de Federatie technische ondersteuning aan webinars
van wetenschappelijke verenigingen en het Netwerk
Medisch Specialisten Patiëntveiligheid.

DAARNAAST ORGANISEERT DE FEDERATIE:
•	het symposium Modulair Richtlijnonderhoud
• het Platform Innovatie
•	bijeenkomsten voor stafconventen en (verenigingen van)
medisch specialisten in dienstverband

KENNISUITWISSELING IN PLATFORMS
De Federatie faciliteert samenwerking, overleg,
uitwisseling en bundeling van kennis tussen
wetenschappelijke verenigingen en groepen van
medisch specialisten met specifieke kennis. In 2020
zijn er stappen gezet voor de verdere vormgeving
van de platforms CMIO-Netwerk en het platform
Oncologie-SONCOS. Het Netwerk Medisch
Specialisten Patiëntveiligheid geeft aan nauwer met
de wetenschappelijke verenigingen te willen gaan
samenwerken.

ONLINE CONGRESSEN
Op 13 november 2020 organiseert de Federatie het online
Symposium Zorgevaluatie. Ruim 200 medisch specialisten,
onderzoekers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en
andere betrokkenen staan stil bij de resultaten van vijf jaar
zorgevaluatie en de uitdagingen die er nog liggen.
Daarnaast houdt de Federatie op 9 december voor de
12e keer het grootste MMV-congres ooit, met meer dan
1.100 deelnemers, 100 sprekers, 38 workshops en
9 symposia. Het online congres over de modernisering
van de medische vervolgopleidingen heeft als thema
Voorop in vernieuwing.

p O p 6 juli is minister voor Medische Zorg Martin van Rijn te gast
bij de Algemene Vergadering van de Federatie. Federatievoorzitter
Peter Paul van Benthem blikt samen met de minister terug op de
afgelopen maanden van de COVID-19 pandemie.

1

COVID-19 webinar: Laatste (behandel)
inzichten COVID-19

6

Brief aan Tweede Kamer: Federatie
presenteert resultaten van enquête
digitale zorg

7

Masterclass gelijkgerichtheid voor
RvB en MSB bestuurders

12

Federatievoorzitter waarschuwt voor
‘tsunami aan COVID-19 patiënten’

14

COVID-19 webinar: Hoe organiseren we
de tweede COVID-golf?

29

COVID-19 webinar: Organisatie
(non-)COVID zorg

30

Gepubliceerd: Raamwerk voor het behoud
van reguliere klinische non-COVID zorg

NOVEMBER
5

COVID-19 webinar:
Help elkaar helpen

13

Online symposium ‘De oogst van vijf jaar
zorgevaluatie’

13

Brief aan Tweede Kamer over juiste zorg op
de juiste plek

20

Werkbezoek Peter Paul van Benthem en
Ronnie van Diemen aan Albert Schweitzer
ziekenhuis

24

Publicatie Draaiboek keuze ic-opname bij
schaarste

MMV-CONGRES

DECEMBER

u Algemene Vergadering via Zoom
op 12 december 2020.

2020 IN CIJFERS
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COMMISSIES,
WERKGROEPEN,
KLANK- BORDGROEPEN EN RADEN

ACTIEF
BETROKKEN
LEDEN

ACTIEVE
RAADSLEDEN

CONGRESSEN EN
SYMPOSIA

BEZOEKERS ONLINE
FEDERATIECONGRESSEN EN
-SYMPOSIA

BEZOEKERS
AAN COVIDWEBINARS VAN
DE FEDERATIE

BIJEENKOMSTEN
COLLECTIEVEN
MSB-VMSDSTAFCONVENTEN
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8

Veel aandacht voor zorg op afstand in nieuw
gepubliceerde Registratiewijzer

9

1.100 bezoekers bij online
MMV-congres

11

Werkbezoek Peter Paul van Benthem en
Ronnie van Diemen aan Zuyderland Medisch
Centrum

p In het bijzijn van ruim 175 collega’s en familieleden neemt Marcel
Daniëls op 4 maart na 9 jaar afscheid als voorzitter van de Federatie.
Tijdens het afscheidssymposium Gewoon een goede dokter kunnen
zijn draagt hij het stokje over aan Peter Paul van Benthem.
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