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Minder administratielast  
met IFMS nieuwe stijl

Nog maar net aangetreden als 
voorzitter van de Federatie 
 Medisch Specialisten mag ik al 
meteen dit vernieuwde maga-
zine ten doop houden. In deze 
eerste editie worden onderwer-

pen aan de orde gesteld die veel van ons aangaan. 
Persoonlijke verhalen komen aan bod, maar ook 
dossiers die ons als gehele beroepsgroep raken. 
Hierbij wordt de menselijke kant belicht, zonder 
daarbij het wat meer ‘zakelijke’ perspectief te 
vergeten. Bijvoorbeeld in het dossier over online 
reviews, of preciezer gezegd, ZorgkaartNederland. 
Een onderwerp waar iedereen wat van vindt. Loes 
Bierma, productmanager van ZorgkaartNederland, 

schets haar zakelijke perspectief, gevolgd door 
een persoonlijk verslag van een medisch specia-
list die te maken kreeg met een negatieve review. 
Dit roept emoties op die we allemaal herkennen. 
Precies wat ik graag zou willen met dit magazine: 
relevante onderwerpen met ruimte voor visies 
vanuit verschillend perspectief, met ervaringen 
vanaf de werkvloer, aantrekkelijk gepresenteerd. 
In mijn carrière als kno-arts heb ik heel wat 
 bestuurs- en commissiewerk mogen doen.  Mijn 
insteek hierbij is altijd geweest de medisch 
 specialist te positioneren als een professional 
met een grote intrinsieke motivatie om de beste 
kwaliteit zorg te leveren aan zijn of haar patiën-
ten.  Onderwerpen als zorgevaluatie, gepast ge-
bruik, innovatie en kwaliteitsregistraties komen 

voort uit gepassioneerde medisch speci-
alisten. Deze onder werpen ko-

men uitgebreid aan bod in 
deze editie. Daarnaast 
ook mooie portretten 
van collega’s die zich van 
hun persoonlijke kant 
laten zien. Want ook dat 
kan inspirerend en ver-
bindend werken. Veel 

leesplezier!’ 
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Lees meer hierover op  
demedischspecialist.nl/ifms
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In ziekenhuizen kwamen ze door de jaren heen vaak. Maar nog nooit samen op één 
kamer. Door medewerking van de huisarts en het Elisabeth-TweeSteden Zieken-
huis herstellen Ad (82) en Henny Ermen (81) hier samen van een longontsteking. 

Ad: ‘Ik ben de fitste van de twee, dan kan ik Henny een beetje helpen. Voor de 
dokter is het makkelijk. Die hoeft alles maar één keer te vertellen.’

 Bron: Brabants Dagblad. 12 januari 2020

De frequentie van gesprekken 
waarin specialisten hun eigen 
functioneren evalueren, gaat 
van eens per twee jaar naar 
eens in de vijf jaar. Dat is een 
van de punten waarop de 
Leidraad Individueel Functioneren 
Medisch Specialisten wordt 
aangepast. Een andere wijziging 
betreft CanMEDScompetenties, 
zoals leiderschap, maatschap
pelijk handelen en communica
tie. Het zal niet langer verplicht 
zijn om feedback te vragen op 
alle zeven CanMEDScompeten
ties. Met de aanpassingen wil 

de Federatie de focus leggen op 
de resultaten die IFMS kan ople
veren, in plaats van het afvinken 
van deelname aan IFMS. 
Bovendien maakt een kwalita
tieve verbeterslag de leidraad 
effectiever. De Federatie streeft 
naar een cyclus waarin syste
men als IFMS en een kwaliteits
visitatie op elkaar aansluiten, en 
waarin de uitkomsten elkaar 
versterken.
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