
Apothekers niet blij met nieuw

veiligheidssysteem: ‘Met kanon

op mug schieten’

Ruim baan voor 
netwerkgeneeskunde

Specialisten: ‘Meer collega’svallen uit met burn-out’

Kunstmatige
inseminatie in toekomst

vergoed

Gebrekkige uitwisseling van 
patiëntendossiers vorm risico 
voor patiënten  

‘Diabetes zorg kan beter én 

jaarlijks miljarden goedkoper’ 

Nederlandse wetenschappers bezorgd 

over alternatief ‘antikankerdieet’ 

Het bestaan van zwarte 
gaten in longen wordt nogal 
eens ontkend

Eind aan keurmerk 
voor ziekenhuizen

Zorgverleners voeren 
online actie voor een 
co-schappenvergoeding

Kinder- en jeugdartsen: Onbegrijpelijk 

dat ‘nepnieuws’ over homeopathische 

vaccinatie niet wordt aanpakt  

Zorgverleners lopen te 
hoop tegen BIG-regel

Vereniging van 
longartsen constateert 
ook in Nederland 
klachten na gebruik 
e-sigaret 

‘Overheid dreigt op stoel 

arts te gaan zitten’

CAO Ziekenhuizen: ‘Hardere acties 

in zeker 17 ziekenhuizen’ 

Specialisten krijgen handvatten 
voor samen beslissen 

Wantrouwen over  
cholesterol-richtlijn is misplaatst 

Maak geen karikatuur 

van ziekenhuiszorg  

‘Psychiaters verdienen  
bestuurlijke stem’   

Ziek door borstimplantaten 

‘Moet mijn 9-jarige zoon al 

een HPV-vaccinatie

krijgen?’

In de media

Hoogtepunten 2019 

JANUARI
Gezond en veilig werken
De LAD en de Federatie zetten 
zich in voor een gezonde en veilige 
werkomgeving voor iedere medisch 
specialist, onder andere door het 
thema ‘gezond en veilig werken’ 
steevast te agenderen tijdens 
cao-onderhandelingen.

FEBRUARI
De dokter als nummer
‘Er zijn belangrijkere zaken om je druk over te 
maken en tijd aan te besteden. En dan bedoel ik 
onze patiënten.’ ‘Krankzinnig plan, onbegrijpelijk.’ 
‘Welk probleem wordt er met deze onzin eigenlijk 
opgelost?.’ Het regent boze reacties op het 
besluit van VWS dat artsen hun BIG-nummer 
voortaan overal zichtbaar moeten maken. De 
Federatie noemt het besluit buitenproportioneel 
en onacceptabel. Nadat de Federatie en de 
KNMG met spoed aandringen op aanpassing van 
deze maatregelen, trekt VWS het plan in.

MEI
Nederland verdient een  
veilige jaarwisseling
Nederland verdient een veilige 
jaarwisseling. Met die woorden valt de 
paginagrote advertentie in de landelijke 
dagbladen in mei wel op. ‘Miljoenen 
euro’s schade, agressie tegen politie en 
hulpverleners, honderden gewonden, 
dodelijke slachtoffers. Wat een feest zou 
moeten zijn, blijkt de gevaarlijkste avond 
van het jaar. Kabinet, kom in actie!’, 
schrijven de afzenders, waaronder de 
Federatie Medisch Specialisten, de KNMG, 
politie en zorgverzekeraar Achmea. 

APRIL
Onzinzorg bestaat niet
Marcel Daniëls, algemeen voorzitter van de Federatie, 
schrijft in een ingezonden opiniestuk in de Volkskrant 
‘Onzinzorg bestaat niet’. Hij breekt een lans voor het 
programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik maar roept 
tegelijkertijd op om de discussie daarover genuanceerd 
te voeren. Inmiddels heeft minister Bruins 8,2 miljoen 
euro extra beschikbaar gesteld voor het programma.

JUNI – AUGUSTUS – SEPTEMBER 
Discussie over vaccinatie
In juni barst opnieuw de discussie los 
over de dalende vaccinatiegraad in 
ons land.  Kinderartsen komen, met 
behulp van de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (NVK) en de 
Federatie regelmatig in het nieuws 
om het belang en de veiligheid van 
vaccinaties uit te leggen.

SEPTEMBER - OKTOBER
Gebrekkige gegevensuitwisseling
In april maakt minister Bruins bekend de koppeling van 
EPD’s per 2021 verplicht te stellen. Hoe die maatregelen 
eruit moeten zien, is echter niet helder. Vlak voor Prinsjesdag 
vraagt de Federatie tijdens het 8-uur journaal aandacht 
voor het thema. Volgens 80% van de medisch specialisten 
gaat gebrekkige gegevensuitwisseling ten koste van de 
patiëntveiligheid. 

JULI – SEPTEMBER
#artsenslaanalarm tegen roken
Met 150 filmpjes roepen 150 artsen, 
waaronder Federatie-bestuursleden 
Huib Cense en Peter Paul van Benthem, 
Kamerleden begin juli op om het 
Preventieakkoord te steunen. Onder de 
actie #artsenslaanalarm roepen ze de 
Tweede Kamer op om steviger maatregelen 
te nemen tegen roken.

OKTOBER – NOVEMBER
Griep? #Prikkie
Om zorgprofessionals te stimuleren een griepprik 
te halen besteedt de Federatie aandacht aan de 
campagne Haal je #prikkie en #voorkomgriep door 
het delen van foto’s van medisch specialisten die de 
griepprik halen. Hieronder haalt bestuurslid Peter 
Paul van Benthem zijn #prikkie.


