
‘D
eze editie neemt ons 
mee naar de  toekomst 
van ons vak. Onder 
meer door de bewe-
ging van ‘juiste zorg 
op de juiste plek’. Het 

is een term die veel wordt gebezigd, waarbij 
ik heb gemerkt dat veel mensen daar een 
verschillend beeld bij hebben, ook colle-
ga’s. Sommige specialisten zie ik onder deze 
noemer allerlei mooie initiatieven starten, 
anderen plakken dit etiket er bewust niet 
op, en zetten net  zulke vooruitstrevende 
stappen. Vaak  versneld zelfs, ingegeven door 
de woelige  maanden  achter ons. Wij gebrui-
ken als Federatie de term omdat die ons 
een gemeenschappelijke taal geeft. Die taal 
hebben we hard nodig nu de wereld zo in 
beweging is. Dat geldt ook voor  Artificial 
Intelligence, waarover we eigen lijk nog zo 
weinig weten, maar die ons dagelijks werk 
en onze samenwerkings vormen ingrij-
pend gaan veranderen. Floortje  Scheepers, 
medisch afdelingshoofd Psychiatrie en 
hoogleraar Innovatie in de geestelijke 
 gezondheidszorg aan het UMC Utrecht kapt 
voor ons een pad in dit oerwoud. Op meer 
plaatsen kijken we vooruit. Zo laat longarts  
Remco Djamin zien dat artsen in medisch- 
specialistische bedrijven ook hun rol  willen  
–en in zijn optiek als geen ander kùnnen— 
 pakken in zorgvernieuwing. Eén van de 
meest intrigerende verhalen in dit  nummer 

vind ik het verhaal van 
twee ggz-instellingen in 

Brabant. Wist je dat 
daar ook cohorten  
corona patiënten zijn 
verzorgd?  Genoeg 
lees  voer om het 
 najaar mee in te gaan, 
nu maar  hopen dat 

ons ook de tijd gegund 
zal  worden om te lezen. 

Het gaat erom  spannen.’ 

COLUMN
VOORUITGANG  

Peter Paul  
van Benthem,  
Voorzitter Federatie  

Medisch Specialisten
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Bestuurs verandering

Chirurg Jelle Ruurda en internist 
nefroloog Iris Verberk zijn benoemd tot 
nieuwe algemene bestuursleden van de 
Federatie Medisch Specialisten.  
Jelle heeft de portefeuille Innovatie,  
Wetenschap en Zorgevaluatie en is 
daarnaast voorzitter van de Raad 
Wetenschap & Innovatie, Iris is porte
feuillehouder Informatiebeleid. De 
benoemingstermijn van kinderarts Ruud 
van Gilst is ten einde gekomen. De  
Federatie dankt Ruud voor zijn  
betrokken inzet, vooral op het gebied 
van gezond en veilig werken en levens
fasebeleid. 

Digitale  
congressen

U kunt congressen en bijeen
komsten van de Federatie  
dit jaar via de digitale weg 
bijwonen. We hebben alvast  
twee suggesties: de lustrum
bijeenkomst van het sympo
sium Zorg evaluatie op vrijdag 
13 november en het jaarlijkse 
congres Modernisering  
Medische Vervolgopleidingen  
(MMV) op woensdag 9 
decem ber. Dit is het twaalfde 
jaar op rij dat het MMV 
congres plaatsvindt, met dit 
jaar als thema ‘Voorop in 
vernieuwing’.   
  
Bekijk de hele agenda op  
demedischspecialist.nl/
agenda

Juichende zusters van het noodhospitaal in Rijksmuseum 
Kröller-Müller, de eerste Canadese tankcollones luiden de 

bevrijding in van Otterlo op 15 april 1945.
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