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Levenslang leren
Dat artsen zich opwinden over en ergeren aan de
alsmaar toenemende administratieve lasten in de
zorg is logisch. Regels en registratiedruk moeten
passend zijn, vindt de Federatie terecht. Weg dus
met de afvinklijstjes voor werkprocessen in het epd,
de wildgroei aan keurmerken en accreditaties en de
terugkerende machtigingen voor patiënten.
Als één van de tien schrapacties binnen (Ont)regel de
Zorg is IFMS aangewezen. Voor sommige collega’s
is dat aanleiding om het hele IFMS-systeem weg
te zetten als geldklopperij door externe bureaus,
een motie van vertrouwen aan het adres van de
hardwerkende specialist die zelf heus wel weet hoe
hij zijn vak moet uitoefenen, of als een bureaucratisch
monster. Hyperbolen als pleidooi om de IFMS maar
helemaal te schrappen.
Dat is echter het kind met het badwater weggooien.
Patiënten en maatschappij mogen van ons verwachten
dat wij ons eigen functioneren kritisch beschouwen
en openstaan voor evaluatie daarvan. Dat is het
uitgangspunt voor de IFMS in de oorspronkelijke
leidraad uit 2014. Laten we niet doen alsof het
raar is als elke specialist van tijd tot tijd het eigen
functioneren bespreekt met een onafhankelijke
collega, gebruikmakend van feedback uit de
werkomgeving van de specialist. Een werkgroep
(Ont)Regel IFMS van de Federatie gaat kijken hoe het
efficiënter en waar mogelijk ook effectiever kan, zoals
je van medisch specialisten mag verwachten.
Laten we ondertussen vooral blijven werken aan
een cultuur van levenslang leren. We zijn uitstekend
opgeleid, maar hebben ook allemaal onze
onzekerheden, beperkingen en ontwikkelpunten.
Om daarover regelmatig een goed gesprek te
hebben, dat is de essentie van de IFMS. Dat is
geen bureaucratie, geen regeldruk, geen flauwekul.
Integendeel, het kan belangrijk bijdragen aan het
welzijn van iedere medisch specialist (en zijn of haar
patiënten), als die specialist zich toetsbaar en leerbaar
opstelt. Zoals je van iedere dokter mag verwachten.
Paul Brand, kinderarts en programmaleider
professioneel functioneren medische staf Isala
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