
 

 

 

 

 

 

Voorop in vernieuwing, dichtbij en rondom de patiënt 
 

Op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor VWS biedt de Federatie Medisch Specialisten haar 

position paper aan voor het rondetafelgesprek Zorgakkoorden op 16 april a.s.  

 

 

In het regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om de kosten in de medisch specialistische zorg te 

beteugelen. Dit zou gestalte moeten krijgen door afspraken met betrokken partijen binnen een 

hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (2019-2022).  

 

Voor de Federatie Medisch Specialisten staat de borging van de kwaliteit van zorg voorop. Al jaren staat 

de curatieve gezondheidszorg in Nederland op nummer één van de European Health Consumer Index. 

Daar mogen we trots op zijn, maar dat gaat (en blijft) niet vanzelf. De kwaliteit in de medisch-

specialistische zorg staat onder druk. We hebben te maken met een vergrijzende bevolking en daardoor 

een groei van het aantal patiënten, met veelal meerdere (en steeds ingewikkeldere) aandoeningen 

tegelijk. Ook is er sprake van personeelstekorten, beddentekorten en groeiende wachtlijsten. We 

ervaren een gebrekkige doorstroom van ‘kwetsbare’ ouderen van het ziekenhuis naar de eigen 

woonomgeving of bijvoorbeeld het verpleeghuis. Financieel zal er bovendien druk ontstaan vanwege de 

toename in nieuwe medische mogelijkheden, waaronder die van nieuwe (en vaak dure) 

geneesmiddelen. Dit geheel kan en mag niet los gezien worden van het feit dat, in vergelijking met 

andere Europese landen, de curatieve zorg in Nederland buiten de top 10 van duurste landen valt. 

Bovendien waarschuwt het CPB voor het risico op verschraling van de zorg indien meer dan 0,9 miljard 

wordt omgebogen. 

 

Om topzorg te kunnen blijven leveren is een ambitieuze aanpak nodig die de Federatie Medisch 

Specialisten heeft vastgelegd in haar visiedocument Medisch Specialist 2025. Hierin staan samenwerking 

tussen patiënt en medisch specialist, netwerkgeneeskunde, gezondheid en gedrag en innovatie centraal.   

In dit visiedocument hebben we de volgende ambitie uitgesproken: in 2025 behoort de Nederlandse 

medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg 

ter wereld.  

 

Het vorige medisch-specialistische zorgakkoord heeft geholpen om te komen tot duidelijke afspraken en 

effectieve maatregelen. We hebben ons o.a. ingezet op het gebied van ‘samen beslissen’, ontwikkeling 

van zorgevaluaties (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg) en 

transparantie van geboden zorg. De medisch specialisten willen graag doorgaan op deze weg, en blijven 

vooropgaan in vernieuwing met de ambitie: de beste kwaliteit van zorg voor de patiënt.  

 

Belangrijke thema’s binnen de medisch-specialistische zorg 

Zorg op de juiste plek vraagt om focus op netwerkgeneeskunde 

In 2025 is de medisch specialist onderdeel van een netwerk rondom de patiënt (voor een deel fysiek en 

voor een deel virtueel), bestaande uit zorgprofessionals. Dit noemen we netwerkgeneeskunde. 

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Visiedocument%20Medisch%20Specialist%202025-DEF.pdf


 

Meer en meer ligt de toekomst in het organiseren van de zorg dichtbij en rondom de patiënt en niet op 

het verschuiven van de patiënt van de ene naar de andere lijn. Als Federatie staan we dan ook voor ‘zorg 

op de juiste plek’ middels netwerkgeneeskunde: toegesneden op de individuele behoeften van de 

patiënt, passend, (zoveel mogelijk) bewezen effectief en doelmatig.  

Wij zien een zorgveld voor ons dat bestaat uit netwerkorganisaties waarin o.a. huisartsen, 

fysiotherapeuten, diëtisten, wijkverpleging/thuiszorg, medisch specialisten en ziekenhuizen 

samenwerken. Deze netwerkorganisaties zien we nu al ontstaan en het is van belang dat ruimte wordt 

geboden aan deze beweging. Zij vormen tevens het antwoord op vragen als hoe verplaatsing van zorg te 

realiseren is en hoe regionaal maatwerk in te vullen.  

 

Laat dokters dokteren 

Zorgprofessionals die uitgerust zijn, plezier in hun werk hebben, én tijd hebben om wat zij doen goed te 

doen, zijn gemotiveerder en maken minder fouten. Dit komt de kwaliteit van zorg en de veiligheid van 

de patiënt ten goede. Tijd hebben voor ‘een goed gesprek’ en ‘samen beslissen’ zal niet alleen de door 

de patiënt ervaren kwaliteit van zorg doen toenemen, maar het is bewezen dat hiermee ook het aantal 

verrichtingen en de kosten afnemen. Minder administratieve lasten, betere ICT en meer ondersteuning 

geven de medisch specialist tijd voor de patiënt en ruimte om te doen waar dokters voor zijn: dokteren!  

 

Minder administratie en goede ICT ondersteuning 

Randvoorwaardelijk voor het waarmaken van onze ambitie en om ‘dokters te laten dokteren’ is een 

reductie in administratieve lasten. Twee dagen per week besteden medisch specialisten aan 

administratie, waarvan zij de helft als onzinnig ervaren! Tijd die niet aan de patiënt besteed kan worden. 

Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Daarnaast is een betere ICT-infrastructuur nodig. ICT die 

ondersteunt en niet dicteert. ICT die uitwisseling van gegevens met de patiënt en met andere 

zorgverleners mogelijk maakt en daarmee de patiëntveiligheid vergroot en dubbeldiagnostiek voorkomt. 

ICT die ervoor zorgt dat spiegelinformatie -ingezet als verbeterinstrument- eenvoudig gegenereerd kan 

worden en die invulling kan geven aan vormen van e-health.  

 

Ambitie: doelmatig en efficiënt de beste kwaliteit van zorg voor de patiënt 

De medisch specialisten gaan voorop in vernieuwing om doelmatig en efficiënt de beste kwaliteit van 

zorg te leveren voor de patiënt. We zetten in op ‘Zorg op de juiste plek middels netwerkgeneeskunde’. 

Daarbij is het noodzakelijk dat de afspraken in de diverse zorgakkoorden naadloos op elkaar aansluiten. 

Willen we de kosten in de tweedelijnszorg ombuigen, dan hebben we daarvoor wél de instrumenten 

nodig.  

 

 

Algemene informatie en contactgegevens Federatie Medisch Specialisten 

De Federatie Medisch Specialisten is de beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle 32 

Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 22.000 medisch 

specialisten. De Federatie wil hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en toegankelijke zorg. Alle wetenschappelijke 

verenigingen werken samen op het gebied van kwaliteit, opleiding,  wetenschap en innovatie en het creëren van de 

randvoorwaarden om optimale zorg te kunnen bieden. 

 

Als u vragen heeft staan we u graag te woord en kunt u contact opnemen met Aukje Ravensbergen, public affairs 

adviseur Federatie Medisch Specialisten, via a.ravensbergen@demedischspecialist.nl of 06-57925279.  

mailto:a.ravensbergen@demedischspecialist.nl

