
UITKOMSTEN PEILING 
JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK

DAGELIJKSE PRAKTIJK?

Is juiste zorg op de juiste plek voor u als 
medisch specialist dagelijkse praktijk?

BELEMMERINGEN?

Welke belemmeringen ervaren medisch specialisten bij 
het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek?

INITIATIEF?

Wie neemt doorgaans het initiatief voor  
de juiste zorg op de juiste plek? 

OP WELKE MANIER?

Op welke wijze werken medisch specialisten mee aan 
toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg?
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VOORTIJDIG GESTOPT?

Zijn er initiatieven en projecten in het kader 
van de juiste zorg op de juiste plek 

voortijdig gestrand?

Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg 
voor iedere patiënt, nu en in de toekomst. Dat 
maken medisch specialisten mogelijk met de 
juiste zorg op de juiste plek. 

De Federatie Medisch Specialisten heeft in kaart 
gebracht hoe medisch specialisten vorm geven 
aan de juiste zorg op de juiste plek en welke 
belemmeringen zij nog ervaren. 

Ruim 500 medisch specialisten werkzaam in 
onder andere algmene en universitaire 
ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige 
klinieken hebben aan de peiling meegedaan.

Medisch specialisten deelden 
belemmeringen maar ook oplossingen 
om juiste zorg op de juiste plek 
succesvol te realiseren.

‘Ik heb gelukkig subsidie gekregen voor 
mijn project. Maar als dat stopt zie ik 
geen mogelijkheden om het door te 
zetten en dat zou ontzettend jammer 
zijn.’

 
‘Een verpleegkundig specialist in dienst 
nemen is een wens, maar door krapte 
op de arbeidsmarkt is dat vooralsnog 
niet gerealiseerd.’

 

‘Ik sta 100% ingeroosterd voor 
patiëntenzorg. Iedere medisch specialist 
een dagdeel per twee weken vrij plannen 
voor het ontwikkelen van dit soort 
initiatieven zou een mooi begin zijn.’

 
 
‘Onze organisatie is volop bezig met 
transitie van zorg, maar wordt door de 
ene zorgverzekeraar gestimuleerd en 
door de andere juist gekort. Dat werkt 
niet.’

 

‘ICT is hopeloos, we zijn digitaal op 
vrijwel niets aangesloten. Alles gaat nog 
per post en fax.’

 
 
‘Als orthopedisch chirurg zie ik veel 
patiënten die ook in de eerste lijn 
behandeld kunnen worden. Daarom 
hebben we instructiefilmpjes gemaakt 
waarin we huisartsen uitleggen hoe een 
injectie gemakkelijk en veilig te 
plaatsen.’

Bekijk ‘101’ voorbeelden, video’s, nieuws 
en praktische hulpmiddelen op:
www.demedischspecialist.nl/jzojp

www.demedischspecialist.nl/jzojp

