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Expertteams en werkgroepen van de Federatie Medisch Specialisten hebben ook 
tijdens de tweede golf veel werk verzet om collega-specialisten en ziekenhuizen te 
ondersteunen. Nieuwe leidraden zagen het licht en bestaande leidraden kregen een 
update naar de laatste inzichten. Een overzicht vanaf oktober 2020.

De leidraad Infectie
preventie maatregelen 
voor de ziekenhuis
zorg van bij COVID19 
(verdachte) patiënten 
(publicatie 3 november) 
is een hulpmiddel voor 
zorginstellingen om het 
infectiepreventiebeleid 
waar nodig aan te passen 
om verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen 
of te verkleinen. 

Raamwerk voor het  
behoud van reguliere 
klinische nonCOVID 
zorg in relatie tot de 
pandemische druk 
(publicatie 30 oktober) 
geeft medisch specia-
listen en ziekenhuizen 
concrete handvatten 

waarmee instellingen de 
continuïteit van de acute 
en de kritieke planbare 
zorg voor hun patiënten 
kunnen waarborgen. En 
daarmee blijvende gezond-
heidsschade en het verlies 
van levensjaren zo veel 
mogelijk voorkomen. 

De leidraad Diagnostiek  
bij patiënten met 
opnameindicatie en 
verdenking op COVID19 
is herzien (publicatie 
29 oktober). De leidraad 
behelst een stroomsche-
ma waarmee de wijze 
van diagnosticeren van 
COVID-19 kan worden 
vastgesteld. Onder ande-
re komen het gebruik en 
de betrouwbaarheid van 

de microbiologische test, 
de ct-scan en de inzet van 
serologie aan de orde.

De leidraad Cortico
steroïden bij de behan
deling van COVID19 
(publicatie 29 oktober) 
geeft een update van 
de aanbevelingen voor 
het starten van dexa-
methason of een ander 
steroïde in de verschillen-
de fasen van COVID-19. 

De leidraad Testbeleid 
en inzet zorgmedewer
kers in het ziekenhuis 
(publicatie 15 oktober) 
is aangepast en bevat 
aanbevelingen voor 
een optimale inzet van 
ziekenhuismedewerkers. 

Daarbij 
vormen de 
gezondheid van 
die medewerkers het 
uitgangspunt, net als het 
minimaliseren van het 
risico op besmetting van 
patiënten, cliënten en 
collega’s. 

De leidraad Veilige 
nonCOVID zorg in 
ziekenhuizen (publicatie 
13 oktober) beschrijft 
per risiconiveau welke 
beheersmaatregelen een 
zorginstelling kan nemen. 
Het gaat om minimale 
handvatten die prevalen-
tie van het coronavirus 
helpen voorkomen. 

Raadpleeg alle  
leidraden op de 
overzichtspagina 
COVID-19.

Het Kennis- en dienstverlenings-
centrum van de Federatie Medisch 
Specialisten en de LAD verwacht 

over heel 2020 circa 2.800 vragen 
in behandeling te hebben genomen. 
Aan het eind van het derde kwar-
taal stond de teller op 2.069. De 

meeste vragen zijn arbeidsrechtelijk 
van aard (59%). Runner up zijn  met 

14% de vragen over gezondheids- 
en ondernemingsrecht.

2.800

COVID-19 leidraden 

Nieuws van de federatie

De eerste klinisch 
fysici. Links Irene 
Joliot-Curie en rechts 
haar moeder Marie 
Curie. Zij maakten 
samen in de eerste 
wereld oorlog 
rontgenfotos van 
gewonde soldaten.
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De moves van zorgpersoneel op Jerusalema van de Zuid-Afrikaanse dj Master KG gaan heel de wereld over. Ook Nederlandse ziekenhuismede-
werkers plaatsten tot ver in het najaar hun verfilming op social media. De challenge symboliseert zo de wereldwijde verbondenheid in de zorg.  
Daarbij verzetten de deelnemers met dit luchtige tussendoortje de zinnen in deze drukke en zware tijden. Op deze foto tonen de collega’s van  
het Catharina Ziekenhuis hoe geweldig ze ook vóór het ziekenhuis op elkaar zijn ingespeeld. 

nieuws 
VAN DE 

FEDERATIE

Die vraag werd gesteld door kno-arts Remco. Een van 
onze juristen legt uit dat in veel cao’s een budget voor 
beroepskosten is geregeld. Remco werkt in een umc 
en valt onder de werkingssfeer van de Cao UMC. 
In deze cao is zo’n budget expliciet opgenomen voor 
medisch specialisten. Dat betekent dat Remco de 
kosten voor het congres dat hĳ  binnenkort volgt, kan 
declareren bĳ  zĳ n werkgever. 

Kan ik bij- en nascholingskosten 
voor herregistratie declareren? 

Juridische vragen? Bel:

088 - 134 41 12
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Het Kennis- en dienstverleningscentrum is een samenwerking tus-
sen de Federatie Medisch Specialisten en de Landelĳ ke vereniging 
van Artsen in Dienstverband. Wĳ  geven juridisch advies bĳ  onder 
andere arbeidsconfl icten, opleidingsgeschillen en MSB-contracten.
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