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de voorzitter van de LAD
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Suzanne Booij
Neuroloog Suzanne Booij is sinds januari 2019 voorzitter van
de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).
Hoe kijkt zij tegen de samenwerking met de Federatie aan
en wat zijn haar ambities?

‘De kracht zit in
het gewicht dat we
gezamenlijk in de
schaal kunnen leggen’
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Op welke terreinen trekt de LAD samen op
met de Federatie?
‘We hebben onze krachten gebundeld waar het
gaat om de belangenbehartiging van medisch
specialisten in dienstverband. Dat betekent dat
we samen optrekken op (arbeidsvoorwaardelijke)
thema’s die ertoe doen, zoals gezond en
veilig werken en de positionering van medisch
specialisten in ziekenhuizen. Ook hebben we
een gezamenlijke afdeling voor individuele
juridische dienstverlening, het Kennis- en
dienstverleningscentrum.
De samenwerking is zo georganiseerd dat
medisch specialisten in dienstverband die lid
worden van een wetenschappelijke vereniging,
automatisch zijn aangesloten bij de Federatie
én zonder extra kosten lid kunnen worden
van de LAD. Op die manier kunnen medisch
specialisten zowel van onze dienstverlening
als die van de Federatie gebruikmaken. Een
win-winsituatie.’

Feiten & Cijfers
Naam: Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
Bestaat sinds: 1948, dus 71 jaar
Aantal leden: 35.000, waaronder aios, medisch specialisten,
huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde
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Wat is de kracht van de samenwerking tussen
de Federatie en de LAD?
‘De toegevoegde waarde is allereerst dat we elkaar
aanvullen: de Federatie is veel bij zorginhoudelijke
thema’s betrokken en is bijvoorbeeld een van de
ondertekenaars van het Hoofdlijnenakkoord medischspecialistische zorg; als LAD zitten wij aan de
belangrijkste cao-tafels in de zorg. Op die manier zijn
de belangen van medisch specialisten op meerdere
plaatsen geborgd. Daarnaast zit de kracht natuurlijk in
het ‘gewicht’ dat we gezamenlijk in de schaal kunnen
leggen. Zo vertegenwoordigt de LAD vrijwel alle
medisch specialisten aan cao-tafels, waardoor we een
belangrijke stem hebben. Dat geldt omgekeerd ook
voor de Federatie als het gaat om de lobby in politiek
Den Haag.’
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Welke koers gaat de LAD varen onder
jouw voorzitterschap?
‘Samenwerken met andere partners, zoals de
Federatie maar ook andere belangen
organisaties, wordt een van mijn belangrijkste
speerpunten. Het zorglandschap ziet er over
dertig jaar heel anders uit. De zorg verplaatst
zich steeds meer van binnen de muren van
ziekenhuizen naar buiten en dat vraagt om
een intensieve samenwerking tussen alle
betrokken artsen en zorgprofessionals. Met
het collectief van de LAD wil ik daar een
bijdrage aan leveren. Verder wil ik me richten
op een nog stevigere positie van alle artsen
in dienstverband, zodat ze in the lead zijn
en bijvoorbeeld worden betrokken bij
strategische beslissingen in hun instelling. Een
persoonlijke doelstelling tot slot is om de LAD
zichtbaarder te maken. Ik zou willen dat iedere
arts in dienstverband ons kent en weet waar
we voor staan.’

