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vice-voorzitter en chirurg 

 



Waarvoor staat de Federatie? 

 

• Bevorderen van kwalitatief goede en toegankelijke medisch-specialistische zorg 

 

• Bevorderen van functioneren van medisch specialisten 

 

• Behartigen van uw belangen 

 



Organogram 

 



Bestuur 



Uitgangspunten 



Raad Kwaliteit 

Voorzitter Marcel Daniëls 
 

• Kwaliteit van zorg bevorderen 

• Richtlijnen en indicatoren 

• Transparante zorg 

• Patiëntveiligheid 

• Optimaal functioneren 

• Samen beslissen 

 



Kwaliteit van zorg zichtbaar maken voor patiënt 

 

 

 

 



Samenwerking met de KNMG 



Raad Beroepsbelangen 

Voorzitter Robert Sie (vrij beroep) 

Vicevoorzitter Léon Winkel (dienstverband) 
 

• Inrichten praktijkvoering 

• Positie, organisatie en financiering 

• Vrij beroep: inrichting MSB, governance 

• Dienstverband: pensioenaftopping, AMS, cao 

• Registreren en declareren 

 



Advies bij inrichting MSB’s en VMSD’s, ook via contactpersonen 

 

 

 



Pensioen medisch specialisten in academische ziekenhuizen 
gered 



Betere arbeidsvoorwaarden in een nieuwe cao 

 

 

 



Raad Opleiding 

Voorzitter Marianne Ten Kate – Booij 

 

• Kwaliteit van de opleiding 

• Individualisering opleidingsduur  

• Competentiegericht opleiden (opleidingsakkoord) 

• Regionalisering opleiding (zorgconcentratie) 

• Innovatie in opleiding (maatschappelijke thema’s) 

• Verdeling van opleidingsplaatsen (BOLS) 

• Life-long-learning 



Dreigende grote bezuiniging opleiding afgewend 



Wetenschap en innovatie 

Kwartiermaker Han Laméris 

 

• Wetenschappelijk onderzoek onderdeel  
zorgverlening en zorgvernieuwing 

• Rol medisch specialist van belang 

• Samenhang en verbinding  

• Daarom komt er een Raad Wetenschap en Innovatie in 
2016 



De Jonge Specialist 

Voorzitter Chella van der Post, patholoog in opleiding 

 

 

 

 



Kennisinstituut Medisch Specialisten 

 

 

• Kennisinstituut onderdeel Federatie 

 

• Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten 

 

• Ondersteuning en ontwikkeling richtlijnen 

 



Richtlijnen direct beschikbaar op de werkvloer 



Ontwikkeling van richtlijnen 

 

 



Kennis- en dienstverleningscentrum KDC (+LAD) 

• Individuele dienstverlening 

 

• Juridisch, financieel en organisatorisch advies 

 

• Ondernemingszaken 

 

• Gezondheidsrecht samen met de KNMG 

 

 

 

 



Voor al uw vragen belt u de infodesk op 030-28 23 666 

• Al 1700 keer gebeld met de infodesk 

• Meeste vragen over arbeidsconflicten, goodwill en opleiding 

• infodesk@demedischspecialist.nl 

 

 

 



Afdeling communicatie 

• In- en externe communicatie 

 

• Ledencommunicatie 

 

• Persvoorlichting  

 

 

 

 

 



demedischspecialist.nl 



Organiseren van bijeenkomsten en congressen 



Mediastrategie: Hoe beïnvloed je publieke opinie 

 

• Doel: Eenheid creëren in de communicatie van medisch specialisten 

 

• Op issues proactief mediabeleid voeren 

 

• Aansprekende boegbeelden 

 

• Spreek de taal van de doelgroep, dus geen jargon 

 

• Deuren open: neem een journalist mee 

 

 

 

 

 

 

 





 











Public Affairs 

 

• Linkin-pin met andere zorgpartijen: 

 

• Met stakeholders zoals ZN, KNMG, LHV, NVZ 

 

• Met de Tweede Kamer  

 

• Met het ministerie van VWS 

 

• Voorbeelden:  

• Dure geneesmiddelen 

• Volumenormen 

• Zorgevaluatie 

 



Zo hebben we een stem in Den Haag 

 

 

 

 



Patiënt centraal 



www.demedischspecialist.nl 

Huib Cense 

h.cense@demedischspecialist.nl 


