
ROUTEKAART

In 2025 is de medische zorg volledig rondom de patiënt 
georganiseerd en beweegt de medisch specialist zich in 
een � exibel netwerk van zorgprofessionals. De medisch 
specialist heeft naast het genezen van ziekten ook een 
rol als coach op het gebied van gezondheid en gedrag. 
Daarnaast heeft de medisch specialist een actieve rol in 
beoordelen en implementeren van innovaties die daad-
werkelijk waarde toevoegen voor de patiënt.  

Deze special leidt u in vogelvlucht langs de ambitie van 
de Federatie Medisch Specialisten voor 2025 en de 
verschillende thema’s die daarbij horen. Hang de binnen-
kant van deze special op het prikbord in de kof� ekamer 
ter dagelijkse inspiratie.

Medisch Specialist 2025
ambitie, vertrouwen, samenwerken 



Meer informatie: www.demedischspecialist.nl/visie2025

BETROKKEN BIJ 
GEZONDHEID EN GEDRAG

Naast het behandelen van ziekte spelen medisch specialisten 
in 2025 een belangrijke rol in preventie van ziekte en het 
behoud van functioneren, zowel voor de individuele patiënt 
als voor de samenleving.

DE UNIEKE PATIËNT EN DE 
MODERNE MEDISCH SPECIALIST 

De relatie tussen patiënt en medisch specialist 
is in 2025 vooral gericht op het optimaliseren 
van de kwaliteit van leven voor de patiënt. 
Dit is meer dan alleen de behandeling van de 
ziekte. Veel meer dan nu het geval is, vraagt dit 
van de medisch specialist om een holistische 
benadering van iedere, unieke patiënt. 

AMBITIE EN 
GERECHTVAARDIGD 

VERTROUWEN



Meer informatie: www.demedischspecialist.nl/visie2025

VOOROP IN VERNIEUWING 

In 2025 zijn medisch specialisten samen met patiënten meer betrokken bij 
het bedenken, ontwikkelen en beoordelen van innovaties binnen de zorg. 
Ziekenhuisorganisaties zijn gericht op het helpen doorontwikkelen en 
implementeren van deze innovaties. In 2025 kunnen patiënten door big data 
analysis gecombineerd met wearables en thuisdiagnostiek sneller een beeld 
krijgen van hun medische situatie. Zelfmanagement van patiënten met 
chronische ziekten met online ondersteuning komt veel voor.

RICHTING 
NETWERKGENEESKUNDE

Medisch specialisten nemen het voortouw bij 
de ontwikkeling van zorgnetwerken van 
zorgprofessionals (netwerkgeneeskunde), zowel 
fysiek als digitaal. Een zorgnetwerk neemt de 
behoefte van de patiënt als uitgangspunt, vanuit de 
gedachte dat verschillende spelers in het netwerk op 
verschillende momenten waarde kunnen toevoegen 
voor de patiënt. Digitale ontwikkelingen vervullen 
hierbij een belangrijke rol.

In 2025 behoort de Nederlandse medisch-
specialistische zorg aantoonbaar tot de meest 
innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste 
zorg ter wereld. Als gevolg hiervan wordt de 
Nederlandse zorg, net als watermanagement, 
een internationaal voorbeeld. Patiënten en 
medisch specialisten van overal ter wereld zullen 
hiervan pro� teren.
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De commissie bestaat uit:
• Huib Cense, chirurg (voorzitter)
• Cas van Oort, anesthesioloog
• Jan van Wijngaarden, cardioloog
• Arjen Noordzij, uroloog
•  Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, internist
• Elsbeth Helfrich, ziekenhuisapotheker
• Robert Hakvoort, gynaecoloog
• Alexej Kuiper, psychiater in opleiding
• Marjolein Kremers, internist
• Fiek van Tilborg, radioloog
• George Kienstra, neuroloog
• Jochem Nagels, orthopedisch chirurg
• Heddeke Snoek, psychiater
• Arend Arends, geriater
• Annet van Kuijk, kinderrevalidatiearts

Geachte collega,

Medisch Specialist 2025 is een leidraad voor discussie met 
collega’s, patiënten, bestuurders en organisaties over de 
ambities die we samen willen realiseren. Wij nodigen u uit om uw 
eigen ambities te formuleren en concrete plannen te maken om 
daadwerkelijk van de Nederlandse zorg aantoonbaar de beste 
ter wereld te maken. 

Hieronder zijn vragen geformuleerd die u kunt gebruiken bij 
discussies en het maken van concrete plannen. 

•  Gaat u met dit thema aan de slag?
•  Waarom gaat u hiermee aan de slag?
•  Wie gaat hiermee aan de slag?
•  Wat gaat u precies doen?
•  Wat en wie heeft u hiervoor nodig?
•  Hoe gaat u concrete invulling hieraan geven?
•  Wanneer gaat u beginnen en wanneer verwacht u de 

eerste resultaten of voortgang te rapporteren?

Om van elkaar te leren, stellen wij het zeer op prijs wanneer u 
gemaakte plannen of gestarte initiatieven instuurt ter publicatie 
op de website: visie@demedischspecialist.nl

Commissie Medisch Specialist 2025


