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Met 20.000 medisch specialisten bent u via uw weten-

schappelijke vereniging aangesloten bij de Federatie 

Medisch Specialisten (Federatie). De Federatie is de 

verbindende factor tussen de 33 wetenschappelijke 

verenigingen en behartigt uw belangen op diverse 

terreinen. In 2014 is de Federatie opgericht vanuit de 

wens van de wetenschappelijke verenigingen om 

intensiever samen te werken op gezamenlijke thema’s. 

Zo creëren we een sterke positie voor de medisch 

specialist, onder andere door met één stem te spreken 

in de media en aan de onderhandelingstafels.

De beste kwaliteit van zorg en een stevige positione-

ring van de medisch specialist; dat vraagt om goede 

randvoorwaarden om uw werk te kunnen doen. Daar 

maakt de Federatie Medisch Specialisten zich hard 

voor. Zodat u zich kunt richten op datgene waar u arts 

voor geworden bent: de zorg aan uw patiënt.

WAAROM DE 
FEDERATIE?
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WETENSCHAP
De medische wetenschap zou al 

tien stappen verder kunnen zijn als er meer 
samenwerking zou zijn tussen onderzoeksinstel-
lingen. Bijvoorbeeld door dwarsverbanden te 

creëren tussen wetenschappelijke verenigingen 
bij het programmeren van onderzoek. Wij zetten 
ons in voor een beter wetenschappelijk klimaat 

waarin onderzoeksdata onderling kunnen 
worden gedeeld zodat de zorg op een hoger 

niveau getild kan worden. Als medisch specialist 
krijgt u hiermee een sterkere positie in 

het wetenschapsveld.

KWALITEIT
De kwaliteit van medisch-specialistische zorg ligt 

continu onder een kritisch vergrootglas in de 
politiek en de media. Daarnaast heeft u te maken 
met een woud aan regels en richtlijnen die soms 
lastig op elkaar af te stemmen zijn. Wij helpen bij 
het opstellen van een gedegen, breed gedragen 

beleid om de kwaliteit, toegankelijkheid en 
doelmatigheid van zorg te verbeteren. Dit gebeurt 

in nauw overleg met de wetenschappelijke 
verenigingen zodat er aansluiting is bij de praktijk. 

Ons Kennisinstituut ondersteunt bij de ontwikkeling 
van richtlijnen, adviseert en helpt u bij de imple-

mentatie van kwaliteitsbeleid.

BEROEPSBELANGEN
Goede werkomstandigheden: u wilt natuurlijk dat dit 

goed geregeld is. De Federatie maakt zich sterk voor een 
sterke positie, organisatie en honorering van medisch 

specialisten in vrij beroep, dienstverband en voor universi-
tair medisch specialisten. Zo behartigen wij uw belangen 

onder meer als het gaat om zaken als nieuwe cao’s, 
taakherschikking en substitutie, (nieuwe) wet- en 

regelgeving en de (integrale) bekostiging. Ook zetten 
wij ons in om uw registratielast te verminderen.

WAT DOEN 
WIJ VOOR U?
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EÉN STEM AAN 
DE ONDERHANDELINGSTAFELS

Een van onze belangrijkste taken is een sterke 
lobby in de politiek, maar ook goede onderhan-
delingen met zorgverzekeraars, werkgeversorga-
nisaties, patiëntenorganisaties en partijen zoals 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 

Nederlandse Zorgautoriteit. Namens alle 
medisch specialisten spreken wij met één stem 
aan de onderhandelingstafels. Voor een stevige 

positie in het zorglandschap én de beste 
kwaliteit van zorg.

OPLEIDING
Goede zorg begint met uitstekend opgeleide professionals. Wij zetten 

ons in om de inhoud en structuur van de medisch-specialistische 
vervolgopleiding en het aantal op te leiden specialisten optimaal af te 
stemmen op de zorgbehoefte. Alleen zo kan in de toekomst kwalitatief 

goede medisch-specialistische zorg worden geboden. Zo duiken wij 
onder andere in lastige vraagstukken op het gebied van de individualise-

ring en regionalisering van de opleiding. Ook ondersteunen we de 
verdere professionalisering van opleiders.

MEDIABELEID: 
ZORG VOOR UW IMAGO

Het werk van de medisch specialist ligt continu onder een 
vergrootglas. Incidenten worden breed uitgemeten in de 

media, terwijl de goede resultaten en mooie nieuwe initiatie-
ven onderbelicht dreigen te blijven. De Federatie pakt veel 
persverzoeken voor de wetenschappelijke verenigingen op 
en zorgt ervoor dat we als medisch specialisten spreken met 

één stem. Het team communicatiespecialisten waakt over het 
imago van medisch specialisten en maakt het werk van de 

beroepsgroep zichtbaar in de media. De Federatie heeft een 
breed medianetwerk, expertise in woordvoering en onder-

steunt wetenschappelijke verenigingen bij mediaoptredens. 
Ook verzorgt de Federatie mediatrainingen. Inmiddels 

komen medisch specialisten steeds vaker op een positieve 
manier in het nieuws.
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Kennisinstituut

Met het Kennisinstituut van Medisch 
Specialisten heeft de Federatie de expertise 
in huis om wetenschappelijke verenigingen 
adequaat te adviseren en ondersteunen 
bij de ontwikkeling en toepassing van 
kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) 
kwaliteitsbeleid. Daarbij kunt u denken aan 
richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitatie, en 
het ontwikkelen van kennisagenda’s of een 
samenhangend kwaliteitsbeleid. Alleen al in 
2015 zijn er maar liefst 120 richtlijnen 
opgenomen in de Richtlijnendatabase: 
www.richtlijnendatabase.nl. 

Maar u kunt ook bij ons terecht voor 
trainingen of coaching op het gebied van 
ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsin-
strumenten. Meer weten? Ga naar 
www.kennisinstituut.nl. 

Bekijk ook eens het digitale jaarverslag met 
een overzicht van wat het Kennisinstituut 
heeft bereikt het afgelopen jaar: 
www.kennisinstituut.nl/jaaroverzicht

Kennis- en Dienstverlenings-
centrum (KDC)

Het Kennis- en Dienstverleningscentrum is 
het adviescentrum van de Federatie en de 
LAD, en uw eerste aanspreekpunt voor indi-
vidueel (juridisch) advies. Het KDC beant-
woordt jaarlijks 3.000 individuele vragen en 
(juridische) dossiers over onder meer 
arbeidsvoorwaarden, ondernemerszaken, 
opleiding en gezondheidsrecht. De meeste 
vragen gaan over pensioen, goodwill, en 
arbeidsvoorwaarden. Niet alleen individue-
le medisch specialisten kunnen bij het KDC 
terecht, ook groepen medisch specialisten 
zoals medische staven, collectieven en 
verenigingen medisch specialisten in 
dienstverband. Deze groepen hebben een 
vaste medewerker van de Federatie als 
aanspreekpunt voor vragen en advies via 
het ‘contactpersoonschap’. Het KDC neemt 
ook vragen van wetenschappelijke vereni-
gingen in behandeling. 

Meer weten of contact opnemen? Ga naar 
www.demedischspecialist.nl/kdc
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Het Kennisinstituut 
legt de verbinding 
tussen wetenschap, 
beleid en praktijk

ADVIES EN 
ONDERSTEUNING

Stichting Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten (SKMS)

Kwaliteitsbeleid ontwikkelen is belangrijk 
maar vereist de nodige � nanciële middelen. 
Het aanvragen van � nanciering daarvoor is 
tijdrovend en vraagt de nodige know-how. 
De Federatie zorgde ervoor dat er � nan-
ciering is voor kwaliteitsinitiatieven van 
wetenschappelijke verenigingen. Het 
Ministerie van VWS en de Federatie Medisch 
Specialisten zijn overeengekomen dat een 
vast bedrag wordt gereserveerd voor de 
bevordering van het kwaliteitsbeleid van de 
medisch specialisten. De Stichting Kwali-
teitsgelden Medisch Specialisten beheert 
deze kwaliteitsgelden. 

Zie ook www.skms.nl

Ontslag bij ziekte

‘Na een lange ziekteperiode ging ik 
weer re-integreren, maar dat ging 
niet zo snel als ik zelf wilde. Tijdens 
een functioneringsgesprek kreeg ik te 
horen dat mijn werkgever mijn 
arbeidsovereenkomst wilde beëindi-
gen. Nadat ik het KDC had geraad-
pleegd, bleek dat dat niet zomaar 
kan: ik kon er immers niets aan doen 
dat mijn re-integratie langzamer ging 
dan gepland en de werkgever moet 
in zo’n geval zijn verantwoordelijk-
heid nemen. Hoewel ik me lang 
‘opgejaagd’ heb gevoeld, hebben we 
goede afspraken kunnen maken over 
mijn verdere herstel. En intussen 
werk ik weer volledig.’
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Het is kenmerkend voor beroepsorganisaties: 

sommige resultaten zijn heel zichtbaar en 

tastbaar maar er gebeurt ook een heleboel 

werk achter de schermen. Dingen die u niet 

altijd dagelijks merkt, maar die niet minder 

belangrijk zijn.

 Richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten 
In de Richtlijnendatabase van de Federatie 
staan rond de 300 evidence based richtlijnen 
voor medisch-specialistische zorg. Het 
Kennisinstituut van de Federatie onder-
steunt wetenschappelijke verenigingen bij 
het ontwikkelen en actualiseren van richtlij-
nen. Maar ook bij het ontwikkelen en 
implementeren van kwaliteitsinstrumenten.

 Tools in de spreekkamer
De Federatie ontwikkelde samen met de Patiëntenfederatie 
‘Verstandige Keuzes’. Dat zijn evidence based aanbevelingen 
bij een bepaalde behandeling. Ze zijn bedoeld als stimulans 
voor artsen en patiënten om het gesprek aan te gaan over wat 
de best passende behandeling is op het juiste moment. De 
Federatie ontwikkelt daarnaast praktische tools om het gesprek 
met de patiënt te verbeteren in het kader van de campagne 
Samen Beslissen. Zie ook www.begineengoedgesprek.nl. 

 Pensioen
Samen met de LAD zorgde de Federatie 
ervoor dat u, als u in een UMC werkt, het 
werkgeversdeel van de pensioenpremie met 
terugwerkende kracht terug kreeg. Dat 
scheelt tienduizenden euro’s aan pensioen. 
Werkt u in een algemeen ziekenhuis in 
dienstverband of in de ggz, dan zijn we ook 
voor u hiervoor actie aan het voeren. 

ENKELE 
VOORBEELDEN

WAT LEVERT 
DE FEDERATIE 

U OP?
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 Zorgevaluatie
Zorgevaluatie is onderzoek naar de 
effectiviteit van bestaande zorg. Belangrijk, 
want het is nog niet altijd duidelijk welke 
zorg het meest effectief is bij welke groep 
patiënten. Dat heeft te maken met � nan-
ciering maar ook met de manier waarop 
het onderzoek is georganiseerd.De 
Federatie werkt met de betrokken stake-
holders aan een structurele oplossing 
hiervoor en helpt wetenschappelijke 
verenigingen bij het opstarten van een 
serie nieuwe zorgevaluatieonderzoeken. 
De eerste daarvan gaan vanaf najaar 2016 
van start.

 Kennis en beleidsondersteuning 
Daarnaast ontwikkelen wij tal van producten, 
zoals websites, handreikingen zoals die over 
Dure Geneesmiddelen, modellen waarmee 
medisch specialisten zich beter kunnen 
verenigen in het ziekenhuis. Ook organise-
ren we bijeenkomsten en masterclasses over 
voor u relevante thema’s.   

 De medisch specialist in de media 
Het opnemen van het gesprek in de 
spreekkamer is toegestaan en kan de patiënt 
helpen om informatie beter te onthouden, 
zo stelde minister Schippers in 2016. Om te 
peilen hoe artsen daarover denken nam de 
Federatie in samenwerking met Radio 1 een 
enquête af onder haar achterban waar maar 
liefst 2600 medisch specialisten op reageer-
den. 67% meende dat het opnemen van het 
gesprek niet helpt om beter samen te 
beslissen en dat er betere alternatieven 
denkbaar zijn. Voorzitter Frank de Grave 
kreeg op Radio 1 de ruimte om de mening 
van de medisch specialisten nader toe te 
lichten. 

 Opleiding op maat
In het Opleidingsakkoord zijn afspraken 
gemaakt over individualisering van de 
medisch specialistische vervolgopleidingen. 
De Federatie coördineert een goede 
implementatie van deze afspraken. Zo 
kunnen we als beroepsgroep met behoud 
van kwaliteit de opleidingsduur afstemmen 
op de ervaring en het leertempo van 
individuele aios. Om u hierbij in de dagelijk-
se praktijk te ondersteunen, vindt u op de 
website specialistenopleidingopmaat.nl 
informatie, praktijkervaringen en een breed 
aanbod aan ondersteuningsmateriaal.  
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DE TOEKOMST: 

de medisch specialist 
in the lead
Hoe zien medisch specialisten hun rol en positie in de 
toekomst? Het is belangrijk om hier een gezamenlijke 
visie en strategie op te ontwikkelen. Zodat we niet 
worden ingehaald door de realiteit maar hier juist op 
anticiperen. Zo blijven we in the lead. Daarom 
schrijven we met alle wetenschappelijke verenigingen 
het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’. In het 
document gaan we dieper in op 4 thema’s: innovatie, 
preventie, de organisatie van de zorg en de relatie 
tussen de moderne medisch specialist en de ‘nieuwe’, 
unieke patiënt. Het doel is om met concrete acties te 
komen die uw werk als medisch specialist makkelijker 
maakt, zodat u kunt doen wat u wilt doen: mensen 
beter maken. De visie wordt gepresenteerd op een 
congres op 14 maart 2017 in Den Bosch. 

Zie www.demedischspecialist.nl/ms2025

Meer weten over onze resultaten in het afgelopen 
jaar? Lees dan ons jaarverslag:
www.demedischspecialist.nl/jaarverslag2015
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‘Wij behartigen 
uw belangen, zodat 
u zich kunt richten 

op de zorg aan 
uw patiënt’
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MEDISCH SPECIALISTEN AAN HET WOORD

‘Het presenteren van onze 
wetenschapsagenda aan de 
minister heeft ons veel 
opgeleverd’

‘Het is belangrijk dat wetenschappelijke 
verenigingen een wetenschapsagenda 
maken om de kennishiaten in hun vakge-
bied vast te stellen. Doe je dat niet, dan 
bepalen de universiteiten hun eigen 
agenda’s en ligt het accent niet altijd op dat 
wat het veld nodig heeft. Dankzij de 
Federatie konden wij onze agenda aan 
minister Schippers aanbieden. We plukken 
daar nog steeds de vruchten van omdat die 
aandacht ook geld voor onderzoek oplevert. 
Onderzoek helpt ons de effectiviteit van 
behandelingen en dus de kwaliteit van zorg 
te verbeteren.’

Dr. Hanna Willems, klinisch geriater 
en voorzitter NVKG

‘Minutieuze analyse en 
optimalisatie gaf forse 
verbeteringen voor de patiënt 
na darmkankeroperaties’

‘De Federatie hielp ons bij het transparant 
maken van kwaliteitsgegevens. Door alle 
stappen van het complexe zorgproces bij 
patiënten met darmkanker minutieus te 
analyseren en te optimaliseren, hebben we 
vooral de risico’s voor oudere kwetsbare 
patiënten kunnen verminderen. Door te 
kijken naar die ziekenhuizen waar excellente 
behandelresultaten worden gehaald, kan de 
gehele beroepsgroep leren en de zorg in 
heel Nederland op dit hoge niveau ge-
bracht worden.’

Dr. Michel Wouters, chirurg en bestuurslid 
van de NVH
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‘Dankzij de samenwerking 
binnen de Raad Opleiding 
kunnen we elkaars ideeën 
goed benutten’

‘De essentie van opleiden-op-maat laat zich 
samenvatten als ‘zolang als moet en zo kort 
als kan’. De meerwaarde hiervan is dat we 
meer gebruikmaken van de talenten van de 
individuele aios en hun eerder verworven 
competenties beter benutten. De uitdaging 
is nu om opleiden-op-maat te implemente-
ren. Dat vraagt ook van de opleiders een 
omslag. Mede dankzij de samenwerking van 
de concilia binnen de Raad Opleiding van 
de Federatie zijn we goed op weg.’

Dr. Marianne ten Kate-Booij, 
gynaecoloog en voorzitter Raad Opleiding

‘Dit moet gewoon 
geregeld worden’

 ‘Dat het zo snel gelukt is om de pensi-
oenkwestie in de umc’s op te lossen, is 
absoluut het resultaat van de samenwerking 
tussen de wetenschappelijke verenigingen 
binnen de Federatie en de LAD. Je spreekt 
namens de hele achterban en hebt alle 
woordvoerders snel aan tafel. En omdat er 
geen hiaten in het bolwerk zijn, kun je de 
druk opvoeren. Dat maakt écht een wereld 
van verschil. Dankzij de samenwerking 
vormen we één front. Niet alleen de artsen 
in dienstverband, ook vrij beroepers staan 
achter ons.’

Dr. Léon Winkel, kinderarts, vicevoorzitter 
Raad Beroepsbelangen, samen met de LAD 
verantwoordelijk voor de cao- en 
AMS-onderhandelingen

MEDISCH SPECIALISTEN AAN HET WOORD
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De Federatie Medisch Specialisten bestaat uit 33 wetenschappelijke 
verenigingen, die samenwerken op het gebied van kwaliteit, opleiding, 
beroepsbelangen en wetenschap & innovatie. Via uw wetenschappelijke 
vereniging heeft u een duidelijke stem in het gezamenlijke beleid, dat wordt 
gemaakt in 4 ‘Raden’. De voorzitters van de Raden zijn lid van het bestuur 
van de Federatie. De voorzitters van alle wetenschappelijke verenigingen 
vormen de Algemene Vergadering, zij controleren het bestuur.

Bekijk het � lmpje over de Federatie: 
www.demedischspecialist.nl/watwildefederatie

Algemene
Vergadering

Federatie

BESTUUR
Voorzitter
Vice-voorzitter

Kwaliteit
Opleiding
Beroepsbelangen
Wetenschap

HOE 
WERKEN 

WIJ?
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MET WIE WERKEN WE SAMEN?
De Federatie Medisch Specialisten kan uw 
belangen alleen behartigen door samen te werken 
met diverse stakeholders, zoals de ziekenhuizen, 
zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, de 
overheid en met andere beroepsorganisaties. Met 
een aantal partijen gaat de samenwerking verder. 
Zoals met de artsenfederatie KNMG, waar de 
Federatie lid van is. De LAD (Landelijke vereniging 
van Artsen in Dienstverband, www.lad.nl) doet alle 
cao-onderhandelingen voor ons. Met de LAD 
samen heeft de Federatie het Kennis- en Dienst-
verleningscentrum (KDC) opgericht. Ook dienst-
verlener VvAA en de Academie voor Medisch 
Specialisten zijn belangrijke relaties van ons, net 
als De Jonge Specialist, de zelfstandige beroeps-
vereniging voor AIOS.

MEER WETEN?
•  Neem eens een kijkje op onze site 

www.demedischspecialist.nl. 
•  Via de maandelijkse nieuwsbrief en ons leden-

blad De Medisch Specialist laten we zien wat wij 
als belangenbehartiger voor u doen. 

•  In 2017 verschijnt onze mobiele app waarmee 
we u op de hoogte houden van het laatste 
nieuws over de medisch specialistische zorg. 

•  En natuurlijk kunt u ons ook volgen via Twitter: 
@de_specialisten. 

•  Heeft u vragen of suggesties? Mail ons: 
info@demedischspecialist.nl, of bel 030-2823650. 

•  Meer weten over uw lidmaatschap? Ga naar 
www.demedischspecialist.nl/lidmaatschap. 
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