
MOONSHOT 2025 

“That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind”

Dit zijn de legendarische woorden van Neil 
Armstrong toen hij op 21 juli 1969 als eer-
ste mens voet op de maan zette. 

Een paar weken geleden was ik in het 
Kennedy Space Center in Cape Canaveral 
als uitstapje bij een groot congres over ICT 
en innovatie in de zorg. Ik was getroffen 
door de enorme drive, de vastberadenheid 
en de grote moed van de astronauten; 
‘het lijken wel medisch specialisten’ zei ik 
tegen een collega. ‘Nee joh’, zei zij, ‘ze zijn 
veel meer als patiënten die zich in een zeer 
complexe ongemakkelijke situatie en om-
geving bevinden en toch extreem lastige 
beslissingen moeten nemen. De medisch 
specialisten zitten op aarde achter de 
schermen in ‘ground control’ en leven daar 
mee en geven advies zodat de maanlander 
veilig landt en de patiënt met een kleine 
veilige stap van boord kan gaan. En daar 
is een groot onderling vertrouwen voor 
nodig. Door de jarenlange samenwerking 
is dat een gerechtvaardigd vertrouwen, 
want ze weten precies wat ze aan elkaar 
hebben! 

Hoort u de patiënt al zeggen: ‘Houston 
we got a problem’ . Ons antwoord: ‘maak 
je niet ongerust, het komt goed’ en intern 
naar ons team dat naarstig naar een oplos-
sing zoekt: ‘failure is not an option!’

Die kleine stap van Armstrong staat in mijn 
ogen symbool voor de vele kleine stappen 
die de tientallen jaren daar voor waren 
gezet door duizenden zeer toegewijde 
piloten, geleerden en ontwerpers maar ook 
door managers, bestuurders en politici. 
Allemaal met één duidelijk doel voor ogen: 
‘to put a man on the moon’. Sindsdien 
noemen we zeer ambitieuze baanbrekende 
projecten een ‘moonshot’ en is de verge-
lijking vaak gemaakt met de geneeskunde 
en de gezondheidszorg. Het bekendste 
moonshot is die van het National Cancer 
Institute met als ultieme doel alle vormen 
van kanker te kunnen genezen. 
Het belangrijkste van een moonshot is 
niet het uiteindelijke doel maar de lange 
reis van de vele kleine stappen daar naar 
toe. Zelfs als het ultieme uiteindelijke doel 
nooit of veel later dan gedacht bereikt 
wordt, leveren de kleine doelen, die stuk 
voor stuk een moonshot kunnen zijn, erg 
veel op. Zo gaat het ook in de gezond-
heidszorg. Het is zelden dat van de ene op 
de andere dag een doorbraak wordt be-
reikt of een alles veranderende ontdekking 
wordt gedaan. Het zijn vele kleine ontdek-
kingen en stapjes voorwaarts die de zorg 
beter maken. Bij die kleine stappen werken 
dokters samen, uiteraard met patiënten 
en onderzoekers maar ook met managers, 
bestuurders en politici! 

Toespraak Huib Cense, tijdens het  
Federatiecongres Medisch Specialist 2025



Het moonshot voor de medisch specialisten 
in Nederland is duidelijk: “In 2025 behoort 
de Nederlandse medisch-specialistische 
zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, 
doelmatige en kwalitatief beste zorg ter 
wereld.” Dat is geen droom maar een haal-
bare ambitie. De zorg die u dagelijks levert 
is internationaal gezien al heel erg goed, 
maar zelfs bij ons kan het nog beter en 
daarvoor roepen wij u op om samen doelen 
te stellen.  

Neem als medisch specialist, als weten-
schappelijke vereniging als medische staf 
of als vakgroep een gezondheidsprobleem 
waar u in bent gespecialiseerd en bedenk 
waar u wilt staan in 2025. Bedenk waar u 
wilt staan ten aanzien van harde kwaliteit 
zoals morbiditeit en mortaliteit, maar ook 
ten aanzien van zachte kwaliteit zoals pati-
ent beleving en eigen werkplezier en stel 
doelen voor de efficiëntie en doelmatigheid 
van behandelingen en logistieke processen 
zodat de kosten inzichtelijk zijn en in de 
hand gehouden kunnen worden. Cardiolo-
gen: hoeveel patiënten overlijden in 2025 
nog aan een hartinfarct? Oncologen: hoe 
beleeft de patiënt in 2025 chemotherapie? 
En orthopeden: wat zijn de kosten per 
heupoperatie in 2025?  

Formuleer uw eigen moonshot! Geen  
grote systeemveranderingen maar vele 
ambitieuze kleine stappen zodat we in 2025 
aantoonbaar behoren tot de beste gezond-
heidszorg ter wereld! 

In 2025 komt een patiënt met darmkanker 
nog maar twee keer in mijn ziekenhuis; 1 
keer voor alle diagnostiek die echt niet 
thuis kan zoals een CT scan en 1 keer voor 
de operatie in dagbehandeling. Meer niet.
Alle andere consulten, alle controles voor 
en na de operatie en behandelingen, zoals 
chemotherapie, vinden gewoon thuis in een 
vertrouwde omgeving plaats, ondersteund 
via allerlei online hulpmiddelen en een 
zorgrobot. 
Om dit te organiseren moet ik vol aan de 
bak. Samen met huisartsen, met de thuis-
zorg en mantelzorgers en met zorgverze-
keraars, en elke partij die we daar verder 
bij nodig hebben. Maar bovenal door als 
‘ground control’ goed te luisteren naar de 
échte behoeften van mijn patiënten….  

Dit is mijn moonshot. En wat is die van u?  
Ik nodig u uit om te beginnen aan deze reis, 
met als brandstof ambitie, samenwerken en 
gerechtvaardigd vertrouwen. Op naar 2025!

Wilt u meer lezen over onze visie op de medisch specialistische zorg in 2025  
en hoe u een rol kan spelen bij de verwezenlijking daarvan? 

Kijk dan op www.demedischspecialist.nl/ms2025

http://www.demedischspecialist.nl/ms2025

