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Wat is de centrale boodschap van de Medisch 
Specialist 2025?
‘We beginnen met een ambitie. In 2025 behoort de 
Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar 
tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief 
beste ter wereld, zo staat het in het visiedocument 
verwoord. Onze gezondheidszorg staat in de 
internationale lijstjes overal hoog genoteerd. We doen 
het dus al goed, maar het verschil zit voor mij in het 
woord aantoonbaar.’

Hoe bedoelt u dat?
‘Het gaat erom dat we niet alleen zéggen dat we 
de beste zorg hebben, maar dat ook laten zien. We 
hebben daarvoor drie soorten kwaliteitsinformatie 
nodig. Allereerst de harde kwaliteitsinformatie uit de 
kwaliteitsregistraties, bijvoorbeeld hoeveel patiënten 
jaarlijks een wondinfectie krijgen na een operatie. 
Daarnaast is er de ‘zachte’ kwaliteitsinformatie, zoals 
patiëntenenquêtes of intercollegiale feedback. En ten 
derde is doelmatigheidsinformatie belangrijk. Als ik 
bij een patiënt met darmkanker een stuk dikke darm 
verwijder, wil ik dat de operatie succesvol is en de 
patiënt tevreden, maar ook weten hoeveel nietmachines 
ik heb gebruikt tijdens de ingreep. Soms zijn dat er 
twee, een andere keer zes. Dat scheelt een factor drie  
in de kosten. Door dit soort informatie te beschrijven, 
laten we zien hoe we het doen.’

Wat levert dat op?
‘Als we deze kwaliteitsinformatie met elkaar delen  
– wat nu nog te weinig gebeurt – leren we van elkaar 
en kunnen we op basis daarvan doelen stellen. 
Bijvoorbeeld dat we in 2025 het aantal naadlekkages 
na een maagdarmoperatie willen halveren. Zichzelf 
ambitieuze doelen stellen is geen gemeengoed onder 
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medisch specialisten. Maar willen we onze zorg op het 
hoogste niveau krijgen, moeten we dat wel gaan doen.’

Het visiedocument beschrijft drie tijdperken van 
medisch-specialistische zorg. Kunt u die toelichten?
‘De medisch specialist komt uit het tijdperk van blind 
vertrouwen. De dokter vertelde hoe het moest, de 
patiënt volgde. Dat tijdperk ligt gelukkig achter ons. We 
bevinden ons nu in het tijdperk van het vergrootglas, 
zoals we dat in het document hebben genoemd. Je kunt 
dat positief en negatief uitleggen. Positief in de zin dat 
we beter kijken naar resultaten, dat we evidence based 
medicine toepassen, en negatief dat veel zorgverleners 
het gevoel hebben onder een vergrootglas te liggen. 
We controleren elkaar vanuit een zeker wantrouwen. 
Dit willen we ombuigen naar een nieuwe fase, van 
gerechtvaardigd vertrouwen. In dit derde tijdperk laten 
we zien wat we doen en werken medisch specialist en 
patiënt nauw samen.’

Waarom speelt het begrip ‘positieve gezondheid’ een 
belangrijke rol in de visie?
‘Dokter en patiënt beslissen samen. Dat lukt alleen als 
dokters oog hebben voor datgene wat voor de patiënt 
belangrijk is. Om te beoordelen of we een man van 
tachtig jaar met een halstumor gaan opereren, is het 
nodig om de foto’s van de tumor te bestuderen, maar 
vooral ook: luisteren naar wat zijn wensen zijn. Die 
holistische benadering is wat positieve gezondheid 
inhoudt, het gezondheidsconcept van Machteld Huber 
(zie ook het interview op pagina 23, red.).’

Hoe gaan medisch specialisten dat doen? 
‘Daar moet iedere medisch specialist, elke vakgroep 
en elke wetenschappelijke vereniging een eigen 
antwoord op vinden. Het maakt nogal uit of je als 
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reumatoloog met chronische patiënten werkt of dat 
je traumachirurg bent. Belangrijk is dat we hierover in 
gesprek gaan met patiënten en patiëntenverenigingen. 
Spiegelgesprekken tussen dokters en patiënten en 
tussen ziekenhuisbesturen en cliëntenraden, zorgen 
dat zorgpaden en protocollen daadwerkelijk kunnen 
veranderen.’

Ook het belang van netwerkgeneeskunde wordt 
benadrukt. Wat houdt dat begrip in?
‘Zowel voor patiënt als arts is netwerkgeneeskunde 
cruciaal. We denken dat er in 2025 een enorme 
slag is gemaakt in het online organiseren van zorg 
rondom de patiënt. Patiënten beheren dan hun 
eigen gezondheidsdossier, waar verschillende 
zorgprofessionals op zijn ingelogd. ParkinsonNet is 
daarvan nu al een prachtig voorbeeld. De kern van 
netwerkgeneeskunde is dat de patiënt de regie heeft 
over zijn ziekte. Hij staat centraal in een netwerk van 
verschillende zorgverleners.’

Wat betekent dit voor de medisch specialist?
‘Dat hij werkt in regionale zorgnetwerken– van de eigen 
vakgroep en collega’s in het ziekenhuis tot huisartsen, 
wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten. De medisch 
specialist is niet langer gebonden aan een staf of 
gebouw, maar aan een aandachtsgebied of regio. De 

lijnen tussen de zorg verdwijnen. Dat is ook nodig 
om de versnippering weg te nemen die patiënten 
nu ervaren in de zorg. Voorwaarde is wel dat er één 
landelijk systeem komt van informatievoorziening waar 
we allemaal toegang toe hebben. We pleiten daarom 
voor een patiëntgebonden gezondheidsdossier. Het 
afblazen van het EPD is volgens ons een gemiste kans.’

Ook preventie is een belangrijk speerpunt. Is dat 
wel een taak van de medisch specialist?
‘Ja, dat is echt een verandering in taakopvatting van 
de medisch specialist. Als een patiënt bij de orthopeed 
komt met een gebroken enkel, maar die patiënt is ook 
zestig kilo te zwaar, dan vinden wij het de taak van de 
orthopeed om daarvan iets te zeggen. En er iets mee te 
doen. Dat is geen paternalisme, maar voorlichting. Als 
we medisch specialisten ervan bewust weten te maken 
dat ze een taak hebben in preventie – bij individuele 
patiënten en onder de algemene bevolking – hebben 
we veel bereikt.’

Naast de relatie arts-patiënt, netwerkgeneeskunde 
en betrokkenheid bij gezondheid & gedrag, vormt 
innovatie de vierde pijler. Waarom is daarvoor 
gekozen? 
‘Van buitenaf komen enorme vernieuwingen op ons 
af. Het is geen toeval dat Google, Apple en Philips 
miljarden investeren in gezondheidszorg. Wij vinden het 
belangrijk dat medisch specialisten betrokken zijn bij 
deze ontwikkelingen. Dat vereist een cultuur waarbij we 
innovaties snel kunnen beoordelen en introduceren.’

Hoe gaat de medisch specialist in de klinische 
praktijk vorm geven aan de visie? 
‘We hopen dat het document een leidraad vormt 
in het beleid en de jaarplannen van vakgroepen, 
medische staven van ziekenhuizen, wetenschappelijke 
verenigingen en uiteraard de Raden van de Federatie. 
Om het hen gemakkelijker te maken, hebben we bij 
het visiedocument een werkdocument gemaakt om 
concrete afspraken te maken over acties, doelen en 
termijnen. Daarnaast is er een toolkit met verschillende 
instrumenten om de visie concreet vorm te geven, 
en een website met achtergrondinformatie en best 
practices. Verder zijn de veertien leden van de 
commissie Medisch Specialist 2025 ambassadeurs die 
onze boodschap in hun wetenschappelijke verenigingen 
en afdelingen uitdragen.’

Hoe ziet de medisch specialist eruit in 2025?
‘Het is een uitermate vakbekwame professional, die laat 
zien wat hij doet, ambitieuze doelen stelt en meer in 
een netwerk functioneert dan in een instituut. Hij of zij 
is arts, medisch leider, maar ook coach en adviseur van 
de patiënt. En hij heeft plezier in zijn werk. Want onze 
visie kan alleen gedragen worden door gemotiveerde 
medisch specialisten, die zich gewaardeerd voelen en 
die met passie hun werk doen.’ 

‘Niet alleen zéggen 
dat we de beste zorg 
hebben, maar het ook 
laten zien’

Commissievoorzitter Huib Cense:


