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In gesprek met voorzitter Marcel Daniëls 

‘Debat weer voeren 
vanuit de spreekkamer’

TEKST: MIRTHE DIEMEL - FOTOGRAFIE: SUZANNE VAN DE KERK COVERSTORY

Uw voorganger Frank de Grave is destijds bewust 
gekozen als niet-medicus. Hij kon daardoor boven de 
partijen staan. Nu staat er toch weer een medisch 
specialist aan het roer. Wat is de meerwaarde van  
deze keuze?
‘Laat ik vooropstellen dat Frank de Grave een enorme 
brug heeft geslagen tussen de medisch specialist en 
de maatschappij. Hij bracht de buitenwereld ‘naar 
binnen’. Ook de verdeeldheid onder dokters onderling 
is verdwenen. Dat zijn geweldige verdiensten. Frank 
heeft echter ook gezegd dat een beroepsgroep als 
die van medisch specialisten in staat moet zijn zichzelf 
te representeren. Daarbij komt dat discussies over 
geld en inkomen steeds meer plaatsmaken voor het 
debat over kwaliteit en invulling van de medisch-
specialistische zorg. Daardoor komen steeds vaker 
dilemma’s en meningen op tafel vanuit de spreekkamer. 
Willen we als medisch specialisten laten horen welke 
randvoorwaarden nodig zijn om optimaal te kunnen 
functioneren, dan is het logischer om een voorzitter te 
hebben die ook de dagelijkse praktijk meemaakt.’

Hoe zorgt u dat bovengenoemde verworvenheden 
behouden blijven?
‘Door alle veranderingen van de afgelopen jaren zit  
het maatschappelijke aspect zó ingebakken bij medisch 
specialisten, de besturen van de wetenschappelijke 
verenigingen en de Federatie, dat dit een vanzelf-
sprekendheid is. Het betekent niet dat we achterover 
kunnen leunen. We moeten ons blijven ontwikkelen en 
andere spelers in de zorg – van zorgverzekeraars tot 
aan patiëntenverenigingen – actief blijven vragen om 
feedback. Die ondersteuning helpt om kritisch naar 
onszelf te blijven kijken.’

Met de komst van cardioloog Marcel Daniëls is er voor het eerst in zes jaar tijd gekozen 

voor een medisch specialist als voorzitter. Een gesprek over ambities en uitdagingen, 

politieke skills en waarom het voorzitterschap en werken in de praktijk goed samengaan. 

‘De Federatie moet twee kanten op werken.’

�

Algemeen voorzitter en cardioloog Marcel Daniëls:

‘De beroepsgroep 
van medisch 
specialisten moet in 
staat zijn zichzelf 
te representeren’
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het belangrijk is dat Federatie twee kanten op werkt: 
enerzijds het perspectief van de medisch specialist in het 
ziekenhuis overbrengen aan koepelorganisaties die vorm 
geven aan de medisch-specialistische zorg, anderzijds 
om het perspectief van die organisaties te toetsen op 
haalbaarheid en het te vertalen naar de werkvloer.’

Komend jaar staan er belangrijke punten op de agenda, 
waaronder het sluiten van zorgakkoorden. Beschikt u 
over de politieke skills om hiermee om te gaan?
‘Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 
Cardiologie, en daarna als voorzitter van de Raad 
Kwaliteit en lid van het bestuur van de Federatie,  
heb ik veel contact gehad met alle partijen die een  

Dus u vreest niet voor een meer naar binnen gekeerde 
organisatie, zoals bij de Orde het geval was?
‘Absoluut niet. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige 
besturen van de wetenschappelijke verenigingen én het 
bestuur van de Federatie dat niet laten gebeuren.’

Voor Frank de Grave was de functie van algemeen 
voorzitter zijn belangrijkste taak. U blijft daarnaast 
ook werken als cardioloog. Gaan die werkzaamheden 
goed samen?
‘Het is een combinatie die veel tijd kost en niet altijd 
even makkelijk is, maar het helpt enorm als je collegae 
in het ziekenhuis je ondersteunen. Gelukkig is dat bij 
mij het geval. Dat maakt het haalbaar. Ik vind ook dat 

‘Voor sommige specialisten 
is het werk van de Federatie 
nog vrij onzichtbaar in  
hun dagelijkse praktijk.  
Daar ligt voor ons een taak’
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rol spelen in het medisch-specialistische domein, 
inclusief de politiek. Bovendien verwacht ik dat de 
kwaliteit en doelmatigheid van zorg een dusdanig groot 
aandachtspunt wordt tijdens de komende verkiezingen, 
dat de politiek zeker niet om de visie van de medisch 
specialisten heen kan.’

Hoe kunt u als medisch specialist de politieke ervaring 
van uw voorganger meenemen?
‘De Federatie heeft veel contacten opgebouwd binnen 
de politiek. De werkwijze van Frank de Grave heeft 
daarbij geholpen, evenals de opstelling van de medisch 
specialisten. Het contact tussen de medische wereld en 
de politiek is toegankelijker geworden. Natuurlijk blijven 
we daarin investeren. Uiteindelijk moeten we de zorg 
met zijn allen – van medisch specialist, zorgverzekeraar 
tot aan politieke partij – vormgeven.’

Een ander belangrijk punt: er komt dit jaar een 
evaluatie over hoe medisch specialisten vinden dat 
de Federatie functioneert. Hoe gaat u deze evaluatie 
tegemoet?
‘Het opheffen van de Orde was een grote stap voor 
medisch specialisten, waar we graag op terugblikken. 
Ook kijken we waar we anno 2017 staan. Hoe vinden de 
wetenschappelijke verenigingen het nu ze een Federatie 
vormen? Wat zijn de voordelen en de knelpunten? Het 
kost tijd om daarachter te komen, met een paar simpele 
vragen ben je er niet. De Federatie zal, samen met de 
wetenschappelijke verenigingen, de komende maanden 
invulling geven aan dit evaluatieproces.’

Wat hoort u zelf terug van collega’s op de werkvloer?
‘Ik krijg de indruk dat de gevoelens gemengd zijn. Er 
zijn genoeg artsen die het voordeel van de Federatie 
zien, mede dankzij alle zichtbare ontwikkelingen 
als de aandacht voor vakinhoudelijke aspecten, de 
totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord en de 
uitkomst van het dossier pensioenaftopping. Dergelijke 
zaken gaan niet vanzelf, zonder de Federatie waren ze 
onmogelijk geweest. Dat neemt niet weg dat er voor de 
Federatie een taak ligt met betrekking tot de individuele 
specialist. Als je contributie betaalt, verwacht je dat je 
daarvoor iets terugziet. Voor sommige specialisten is het 
belang van de Federatie in hun dagelijkse werk echter 
nog vrij onzichtbaar. Aan ons de taak om – nu we als 
organisatie gesetteld zijn – aan hen inzichtelijk te maken 
waarom gezamenlijk optreden daadwerkelijk helpt.’

Welke taken liggen er de komende jaren nog meer voor 
de Federatie?
‘De discussie over een verplicht loondienstverband voor 
alle specialisten is er één, zeker nu er verkiezingen voor 
de deur staan. Wij zijn er uitgesproken over: het huidige 
stelsel, met ruimte voor vrij beroep en loondienst, is 
wat ons betreft prima. Als het stelsel op de schop gaat, 
neemt dat de aandacht weg van veel grotere issues, 
waaronder het betaalbaar houden van de zorg.  

Een ander belangrijk agendapunt is de concentratie en 
spreiding van zorg. Moeten ziekenhuizen alles blijven 
aanbieden, of wordt de zorg in de toekomst meer 
regionaal vormgegeven en georganiseerd in netwerken? 
De vervolgvraag is dan natuurlijk hoe je zo’n netwerk 
organiseert en welke plek de dokter daarin heeft. En 
dan is er nog de impact van nieuwe technologieën. 
Denk aan de opkomst van gezondheidsapps en 
de mogelijkheid om de gezondheidstoestand van 
patiënten op afstand in de gaten te houden. Als 
dokters zijn we daar nog zoekende in. Daarom heeft 
de Federatie sinds een jaar de Raad Wetenschap & 
Innovatie, waarin specialisten zich bezig houden met 
innovatie in de zorg.’

Wat ziet u de komende tijd als speerpunten?
‘De belangrijkste vier hoofdthema’s zijn neergelegd 
in het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’: de 
unieke patiënt en de medisch specialist, richting 
netwerkgeneeskunde, betrokken bij gezondheid 
en gedrag en voorop in vernieuwing. Zaken waar 
iedereen op dit moment mee bezig is, maar waarvan de 
invulling nog onduidelijk is. Het visiedocument wordt 
een belangrijke leidraad in hoe medisch specialisten, 
wetenschappelijke verenigingen en de Federatie zich 
komende jaren gaan opstellen. Een grote uitdaging, 
maar ik ben ervan overtuigd dat het document zal 
helpen om daar richting aan te geven.’ 

 Wie is Marcel Daniëls?

Marcel Daniëls (1959) studeerde geneeskunde aan de 
universiteit Leiden, deed promotieonderzoek in Canada en 
volgde zijn vervolgopleiding aan het UMCU. Sinds 1994 
werkt hij als cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
waar hij ook opleider is. Marcel vervulde in het verleden 
voorzittersfuncties bij de Nederlandse Vereniging van 
Cardiologie en de Raad Kwaliteit van de Federatie. Marcel 
is getrouwd, heeft twee dochters en een zoon en houdt 
van fotografie en wielrennen. Hij heeft meerdere malen een 
fietstocht georganiseerd voor cardiologen naar Europese 
congressen in onder meer München en Stockholm. De 
opbrengst was bestemd voor cardiologisch onderzoek. 


