
Het moet en kan minder
De Federatie zet flink in op het verminderen van 
administratieve lasten. Medisch specialisten, aios  
en wetenschappelijke verenigingen hebben 
geïnventariseerd wat minder moet en kan. 

Veel administratie lijkt deels onnodig en gaat in 
elk geval ten koste van de tijd die besteed kan 
worden aan directe patiëntenzorg. Dat beeld 

komt glashelder naar voren uit de enquête de Federatie 
samen met de VvAA in het najaar 2017 heeft gehouden 
over administratieve lasten onder medisch specialisten 
en specialisten in opleiding in het kader van (Ont)Regel 
de Zorg. Daarop zijn schrapbijeenkomsten gehouden en 
is er een inventarisatie gedaan onder wetenschappelijke 
verenigingen om tot concrete acties te komen. Dat ligt 
er nu.

Meer tijd voor de patiënt
Meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt. Daarop 
zijn alle acties om administratielasten te verminderen 
gebaseerd. De Federatie en haar leden hebben afge-
sproken de volgende punten op korte termijn op te 
pakken:

1. Het verminderen van onnodige administratielast 
bij opleidingsvisitatie en kwaliteitsvisitatie, met 
name waar het dubbel werk betreft. De commissie 
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kwaliteitsvisitatie van de Raad Kwaliteit geeft 
hierover nog voor de zomer een advies.

2. De omvang van de kwaliteitsregistraties en 
-indicatoren. Te denken valt aan te registreren  
items en het beperken van indicatoren tot  
essentiële informatie. Wetenschappelijke 
verenigingen gaan hun eigen registraties kritisch 
bekijken en reduceren daar waar kan.

3. Machtigingen, artsenverklaringen en zorgactiviteiten. 
De wetenschappelijke verenigingen maken hiervan 
een inventarisatie, zodat de Federatie hierover met 
verzekeraars in gesprek kan gaan.

4. De administratieve lasten van het EPD en ICT- 
systemen. Dit is een urgent probleem dat medisch 
specialisten niet kunnen oplossen. De Federatie  
blijft dit onderwerp agenderen. Daarnaast blijft  
de Federatie zich inspannen voor een uniforme wijze 
van vastleggen en uitwisselen van gegevens. Hierbij 
valt te denken aan programma’s zoals Registratie  
aan de Bron en samenwerking met het netwerk van 
Chief Medical Information Officers.

Er staan voor de medisch-specialistische zorg nog 
meer acties op stapel om de administratieve lasten 
te verlichten. Alle acties met concrete voorbeelden, 
wie die kan uitvoeren en op welke manier, vindt u op:  
www.demedischspecialist.nl/administratielast. 

Laat dokters dokteren

Ondanks de enorme aandacht om  
de administratielasten te verminderen, 
is onzinnige administratielast nog  
steeds de praktijk van alledag.  
De Federatie blijft dit zichtbaar  
maken onder meer via social media  
en www.laatdoktersdokteren.nl. 

Heeft u ook een voorbeeld?  
Stuur uw ervaring naar: 
laatdoktersdokteren@
demedischspecialist.nl. Dit mag  
een omschrijving zijn, maar ook  
foto’s of zelf opgenomen filmpjes 
(conform de privacywetgeving)  
zijn welkom.
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