
In het voorjaar van 2021 vinden de Tweede  
Kamerverkiezingen plaats. Mede door de  
COVID-19 pandemie en de impact hiervan op de 
samenleving en het zorgstelsel zal de gezond-
heidszorg een belangrijk onderwerp zijn tijdens 
de verkiezingen.  
De Federatie Medisch Specialisten voelt een 
grote verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 
van de medisch-specialistische zorg in ons land. 
Voorafgaand aan de verkiezingen presenteren we 
namens 22.000 medisch specialisten en 33  
wetenschappelijke verenigingen die samen de 
Federatie vormen, de agenda van de medisch 
specialisten.

Het zijn indrukwekkende tijden voor medisch  
specialisten en andere zorgprofessionals. De impact 
van de COVID-19 pandemie op de zorgprofessionals 
is groot. Met passie en bevlogenheid werken zij dag 
en nacht om de beste kwaliteit van zorg te leveren 
in deze uitzonderlijke omstandigheden. Tijdens de 
pandemie werd duidelijk dat medisch leiderschap 
leidde tot het snelle handelen dat nodig was om 
de crisis het hoofd te bieden. Ziekenhuizen richtten 
aparte COVID-19 afdelingen in en schaalden de 
IC-capaciteit op. Via webinars deelden duizenden 
artsen hun ervaringen. Met de beschikbare kennis 
en onderzoek zijn razendsnel richtlijnen geschreven. 
Medisch specialisten en andere zorgprofessionals zijn 
in korte tijd omgeschoold om te kunnen werken op 
de SEH, de IC of de corona-cohortafdeling. En het 
medisch leiderschap is ook buiten de ziekenhuizen in 
politiek, media en samenleving een vertrouwd beeld 
geworden. De COVID-19 zorg zal onderdeel blijven 
van de ziekenhuiszorg in Nederland en dat stelt ons 
voor grote uitdagingen. 

De beste zorg ter wereld: 
toegankelijk, innovatief en betaalbaar
In de afgelopen jaren lopen we steeds vaker tegen 
de grenzen aan van wat mogelijk is en dat gaat ten 
koste van de patiënt en de zorgverleners. Door de 
vergrijzing stijgt de zorgvraag en door multi-
morbiditeit en technologische ontwikkelingen wordt 
de zorg complexer. Budgetten staan onder druk 
of zijn van de curatieve zorg overgeheveld naar de 
langdurige zorg. We komen steeds vaker handen en 
bedden tekort. 

Iedere dokter wil boven alles de patiënt beter 
maken en het vak verder ontwikkelen. Willen we de 
patiënt de beste zorg blijven bieden, dan dienen we 
de intrinsieke motivatie van de zorgverleners 
richtinggevend te maken in het landelijke 
zorgbeleid. Dankzij al die betrokken en bevlogen 
vakmensen staat Nederland al jaren bovenaan de 
lijsten van landen met de beste medisch-
specialistische zorg ter wereld, en dat voor een 
gemiddelde prijs.

Maar het zijn juist deze zorgverleners die gebukt 
gaan onder onnodige administratielast en ict-
problematiek. Die de wachtlijsten zien oplopen 
terwijl er ondertussen vele patiënten in verkeerde 
bedden liggen, omdat er geen doorstroming is naar 
bijvoorbeeld een verpleeghuis. Die gedemotiveerd 
raken door controledrang en regelgevingreflexen 
van overheden en instituties. Het is deze bureau-
cratisering en institutionalisering die leidt tot 
vervreemding van de professionals op de werkvloer, 
tot hoge werkdruk en zelfs tot burn-out. Als we de 
zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit willen 
houden, dan moeten we als samenleving gaan 
staan voor de professionals die de vernieuwing van 
de sector gezamenlijk vormgeven. 

Het zijn de zorgverleners die:
• werken aan het leveren van goede zorg aan 

de patiënt en de ontwikkeling van hun vak, 
vanuit de gevoelde verantwoordelijkheid om 
continu te leren en te verbeteren;

• met de patiënt in een goed gesprek samen 
beslissen;  

• werken aan toegankelijke, innovatieve en  
betaalbare zorg door 101 projecten te  
initiëren voor de juiste zorg op de juiste plek; 

• werken aan het verbeteren van behandelin-
gen door zorgevaluatie; 

• werken aan meten, leren en verbeteren van 
zorg door kwaliteitsregistraties;

• medisch leiderschap tonen in de grootste 
na-oorlogse crisis in onze samenleving; 

• studenten en jonge dokters opleiden tot de 
medisch specialist van de toekomst.

De toekomstvisie van de Federatie Medisch  
Specialisten is gestoeld op de ambitie dat de 
Nederlandse medisch-specialistische zorg tot de 
beste ter wereld behoort; toegankelijk, innovatief 
en betaalbaar. Iedere patiënt is uniek, met zijn  
eigen ziektebeeld, eigen persoonlijkheid en  
eigen leefomgeving. Onze organisatorische  
focus ligt daarom op netwerkgeneeskunde: 
samen met alle andere zorgprofessionals in een 
netwerk zorg verlenen aan die ene unieke  
patiënt. Dichtbij waar het kan, verder weg waar 
het moet. De medisch specialist is daarbij niet 
vastgeklonken aan de stenen van het ziekenhuis.  
Innovaties en e-health toepassingen zijn essen-
tieel. Daarnaast moet er steeds meer nadruk 
komen op preventie, ook buiten de spreekkamer. 

Gemotiveerde zorgverleners gaan 
voorop in vernieuwing 
Het is onze ambitie om de wereldwijd erkende 
toppositie van de Nederlandse medisch-  
specialistische zorg ook tijdens en na het coro-
natijdperk te behouden. Willen we deze ambitie 
waarmaken, dan is het cruciaal om de gedreven-
heid en het vakmanschap van alle zorgverleners 
richtinggevend te maken in het zorgbeleid. 
Samen gaan we voorop in vernieuwing zodat 17 
miljoen Nederlanders kunnen blijven rekenen op 
de beste zorg ter wereld.

Onze agenda

• Maak de intrinsieke motivatie van zorg-
professionals richtinggevend in het  
zorgbeleid. 

• Dring de bureaucratisering en  
institutionalisering terug.  

• Plaats de arbeidsmarktproblematiek 
bovenaan de politieke agenda. Het tekort 
aan verpleegkundig personeel is een van 
de grootste bedreigingen voor de  
toegankelijkheid van de medisch- 
specialistische zorg. 

• Stimuleer de juiste zorg op de juiste  
plek door structurele bekostiging en 
financiering van onder andere netwerk- 
geneeskunde en zorgevaluatie.  

• Maak ruim baan voor e-health  
toepassingen en vernieuwende  
vormen van zorg op afstand. De  
versnelde implementatie van e-health 
toepassingen tijdens de COVID-19  
crisis moeten we vasthouden.  

• Faciliteer het werken aan meten, leren  
en verbeteren van zorg door middel van 
de kwaliteitsregistraties van, voor en door 
medisch specialisten. 

• Halveer de administratielast. De dokter 
wil meer tijd voor de patiënt. Iedere  
patiënt heeft recht op tijd van de  
dokter.  

• Verbeter de gegevensuitwisseling  
zodat patiënten en zorgverleners op het 
juiste moment op de juiste plek over alle 
relevante patiënteninformatie beschikken. 

• Behoud de wereldwijd erkende top- 
positie van de Nederlandse medisch- 
specialistische zorg; toegankelijk,  
innovatief en betaalbaar. 

Maak de intrinsieke motivatie van de zorgverleners richtinggevend in het zorgbeleid

‘Iedere dokter wordt 
gedreven door de wens om 
de beste zorg te leveren aan 
de patiënt en het vak verder 

te ontwikkelen. Maak de 
intrinsieke motivatie van 

zorgprofessionals richting-
gevend in het zorgbeleid. 

Help de bureaucratisering en 
institutionalisering terug te 

dringen.’

Verkiezingsagenda 2021


