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Nú doorpakken en vooral
volhouden!

H

oe frustrerend de dagelijks terug
kerende en als niet zinvol ervaren
administratietaken zijn voor medisch
specialisten, hoef ik niet nader uit te
leggen. Niet alleen ik voel dat als cardioloog,
drieduizend aiossen en medisch specialisten
maakten dat glashelder in de enquête van de
Federatie Medisch Specialisten (FMS). ‘Wij zijn
opgeleid als medisch specialist en niet als admi
nistratiespecialist’, zei een van de ondervraag
den. ‘Al die administratie knabbelt steeds meer
van onze dokterstijd af.’
Regeldruk en administratielast is een grote
bron van ergernis, zoveel is duidelijk. Medisch
specialisten zijn gemiddeld twee dagen per
week kwijt aan administratieve activiteiten. En
meer dan helft van die handelingen ervaren zij
als onzinnig. Uit de enquête bleek dat er veel
ergernis is over dubbel werk, epd’s die onvol
doende ondersteunen (er zijn talloze lachwek
kende – en daarmee trieste – voorbeelden van
hoe het epd om onzinnig werk aan het toetsen
bord vraagt), doorgeschoten ordermanagement,
en administratieve verplichtingen voor bijvoor
beeld kwaliteitskeurmerken.
Het probleem vaststellen was maar één deel
van de enquête. Behalve de ergernissen, zijn
ook maar liefst 5000 suggesties voor ver
betering aangedragen. Een fantastische oogst
in zo’n korte tijd. En het geeft aan waar dokters
goed in zijn: een probleem herkennen, en
vervolgens ook (mee)denken in oplossingen.
De afgelopen maanden zijn alle voorstellen in
beeld gebracht en zij bleken te rubriceren in
drie richtingen: betere ondersteuning vanuit
ICT/epd-systemen, meer personele ondersteu
ning, en het schrappen, verminderen of ver
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beteren van specifiek benoemde administratie
ve activiteiten.
Met die suggesties zijn we meteen aan de slag
gegaan. Om een vliegende start te maken orga
niseren we samen met VvAA binnen het initia
tief ‘(Ont)Regel de Zorg’ diverse zogeheten
schrap- en verbetersessies. Maar daarmee zijn
we er niet: de geconstateerde problemen vra
gen om een uitgebreidere verbeteragenda én
voortdurende aandacht voor de consequenties
van nieuwe initiatieven, van wie die ook
komen. Als we allen gaan voor kwaliteit van
zorg, patiëntveiligheid, efficiënte inzet van en
werkplezier voor artsen moet er veel mogelijk
zijn. Gelukkig toont het ministerie zich betrok
ken bij de sessies, maar ik verwacht ook een
commitment bij trajecten die een langere adem
vergen, bijvoorbeeld op het gebied van epd’s.
Ondersteunend in plaats van dicterend; com
municerend met die in andere instellingen. Dit
is het moment van aanpakken én doorpakken.
Een actie-agenda die op korte termijn pijn ver
licht en vooral ook op de langere termijn kans
rijke oplossingen biedt om de administratielast
te verminderen. Zodat we na de sessies met
Bruno Bruins, de minister voor Medische Zorg,
om de tafel kunnen om de volgende stap te zet
ten: oplossingen omzetten in dagelijkse prak
tijk. Daarbij zullen we het nodige vragen (en
verwachten) van andere partijen, maar kijken
natuurlijk ook naar wat we zélf kunnen doen.
Voor beiden zet ik mij met de wetenschappelij
ke verenigingen binnen de FMS en de specialis
ten-in-opleiding verenigd in de Jonge Specialist
in de volle breedte in, vanuit de gedachte dat
meer tijd voor directe patiëntenzorg, en meer
werkplezier onder artsen, de kwaliteit van de
medisch-specialistische zorg ten goede komt.

Het probleem
vaststellen
was maar
één deel van
de enquête

Marcel Daniëls
Voorzitter Federatie Medisch
Specialisten
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Beste aios, hoe zit het met jouw kennis van zorgkosten?
De kwaliteit van zorg in Nederland
is erg goed. Tegelijkertijd zijn de
kosten te hoog. Uit onderzoek blijkt
dat artsen onnodige kosten van zorg
kunnen laten afnemen als ze dat al
in de opleiding tot specialist leren.
In de opleiding is daar nu echter nog
weinig aandacht voor, terwijl het in de
praktijk ook en in toenemende mate
onderdeel van het artsenvak is.

Het Bewustzijnsproject ontwikkelde met een werkgroep van aiossen, medisch
specialisten en onderwijskundigen de online cursus ‘Kennis van zorgkosten’. In vier
weken ben je op de hoogte van de belangrijkste informatie over de financiering van
de zorg. Anika Filius, derdejaars aios anesthesiologie zit in de werkgroep, samen met
andere aiossen, specialisten en onderwijskundigen. Anika: ‘Je hebt basiskennis over
kosten in de zorg nu gewoon nodig; of je nu in een medisch-specialistisch bedrijf zit
of een huisartsenpraktijk. De online cursus kun je thuis volgen als het je uitkomt. Met
de werkgroep keken we naar welke onderwerpen erin horen, welke informatie
relevant en belangrijk is, wat moet elke aios weten?’

Aanmelden
De eerste editie was binnen een week volgeboekt en startte begin februari. Wil jij
ook snel meer weten over de kosten in de zorg? Meld je dan aan voor de een van
de volgende startdata: 7 mei, 3 september, 5 november. Aanmelden kan via
bewustzijnsproject.nl/onlinecourse. Hier vind je ook meer informatie over de inhoud
van de cursus.
bewustzijnsproject.nl

Al uw
medisch-specialistische
richtlijnen op
één plek
NIEUW IN DE RICHTLIJNENDATABASE:
✔ Diabetische voet
✔ Dwarslaesie
✔ Tubulaire extra-uteriene
graviditeit
✔ Diagnostiek NSAID
overgevoeligheid bij
volwassenen
✔ Enkelfracturen

De Richtlijnendatabase is ontwikkeld door het
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
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✔ Rectumprolaps
✔ Polyfarmacie tweede lijn
✔ Invaginaties op de
kinderleeftijd
✔ Aanpassingen
leeftijdsgebonden
maculadegeneratie
✔ Carpaletunnelsyndroom

www.richtlijnendatabase.nl

De LHV Huisartsbeurs
op zaterdag 7 april – komt u ook?
De LHV Huisartsbeurs is het
grootste huisartsenevenement
van Nederland. Voor iedereen
die in de huisartsenzorg werkt.
Eens per 2 jaar wordt de Jaarbeurs in Utrecht omgetoverd
tot ontmoetingsplek voor
huisartsen en hun team met
debatten, lezingen en veel
geaccrediteerde workshops.

H

et centrale thema van deze editie
is ‘Gezonde ambitie’. In lezingen
en workshops én op de beursvloer
geven we invulling aan dit thema.

Programma
Tijdens de Huisartsbeurs 2018 organiseert
de LHV zo’n 120 workshops en lezingen
over uiteenlopende onderwerpen. Een com
pleet overzicht van het inhoudelijk pro
gramma staat op de speciale beurswebsite:
huisartsbeurs.nl.

Beursvloer
Daarnaast is er een uitgebreide beursvloer,
met onder andere een aantal themapleinen:
• Het centrale LHV-plein met 8 adviespun
ten over uiteenlopende onderwerpen

waar u als huisarts en huisartspersoneel
mee te maken krijgt.
• Het Startersplein staat in het teken van
‘Outdoor medicine’.
• Het Bouwadviesplein biedt een virtual
reality-ervaring van wat de impact kan
zijn van (ver)bouwen.
• Op het Innovatieplein tonen we interes
sante ontwikkelingen in de huisartsen
zorg.

Schrijf u in!
Het bezoeken van de Huisartsbeurs en
deelname aan het inhoudelijk programma
is gratis, maar vooraf inschrijven is wel
noodzakelijk. Ga daarvoor naar huisarts
beurs.nl/nl/registreren.

Positioneringstrainingen voor artsen
De afgelopen jaren volgden heel wat artsen de
LAD-training ‘Beter in beeld’ en ook de nieuwe
verdiepingstraining ‘Beter in onderhandelen’ kon in 2017
op veel belangstelling rekenen. Vanwege het succes
worden beide trainingen in 2018 opnieuw aangeboden
en er is nog plek op diverse data. Inschrijven kan via de
website van de LAD.

H

oe krijgt u als arts uw collega’s mee bij een voorstel
om anders te roosteren? En hoe zorgt u dat uw raad
van bestuur u betrekt bij strategische beslissingen?
Het zijn vraagstukken waar artsen steeds vaker mee
te maken hebben. Voor de LAD was het vier jaar geleden de
aanleiding om de training ‘Beter in beeld’ te ontwikkelen, samen
met VvAA, met als doel artsen steviger te positioneren. Tijdens
de training leren artsen (in opleiding) wat hun kernkwaliteiten
zijn en hoe ze die kunnen inzetten om hun invloedssfeer te
vergroten in het contact met hun collega’s, patiënten en
bestuurders. De training beslaat één dag, kost (voor LAD-leden)

295 euro en is interactief van opzet. De training wordt gegeven
in kleine groepen (maximaal 12 deelnemers). Er is nog plaats op
de trainingsdagen van 28 maart, 28 september en 3 oktober.

Verdiepingstraining
Naast ‘Beter in beeld’ heeft de LAD in 2017 samen met VvAA
de training ‘Beter in onderhandelen’ gelanceerd, die eveneens
een dag beslaat en tegen hetzelfde tarief wordt aangeboden.
‘We merkten dat onze leden na het volgen van “Beter in beeld”
behoefte hadden aan een verdiepingsslag, om concreet aan de
slag te gaan met onderhandelvaardigheden. Hoe maakt u
bijvoorbeeld uw punt met behoud van de relatie en hoe onder
handelt u effectief? Daar zoomt deze training op in’, aldus LADdirecteur Caroline van den Brekel.
‘Beter in onderhandelen’ is een logisch vervolg op ‘Beter in
beeld’, maar kan ook los daarvan worden gevolgd. Dit jaar
is er nog plaats op de trainingsdagen van 19 april, 24 mei,
1 november en 14 november.

Interesse? Aanmelden kan op de homepage van de LAD-site (lad.nl).
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Minister Bruins in ‘De Dokter’:

KNMG steunt
acties voor tabaks
ontmoediging

In het februarinummer van
LHV-ledenblad De Dokter staat
een interview met minister
Bruins van Medische Zorg. Hij
schetst daarin zijn – kersverse
– blik op de huisartsenzorg. ‘De
huisarts staat dichtbij mensen,
midden in de samenleving. Hij
weet als geen ander wat er speelt
achter de geraniums.’ Hij geeft
aan bewondering te hebben voor
het vak en dat hij aandacht heeft
voor de regeldruk die huisartsen
ervaren.

Roken is de ultieme bedreiging van
onze gezondheid - het is de grootst
vermijdbare doodsoorzaak. Veel
artsen zien dagelijks de destructieve
gevolgen van roken bij hun patiënten. Artsenkoepel KNMG steunt
haar federatiepartners en andere
artsenorganisaties in hun acties,
zoals mede aangifte doen tegen de
tabaksindustrie. Zij zien als direct
belanghebbenden in de dagelijkse
zorgverlening de gevolgen van roken
en ervaren deze zorg als dweilen
met de kraan open. Deze kraan moet
worden dichtgedraaid door effectief
tabaksontmoedigingsbeleid.

‘Het zal voor huisartsen
niet minder druk worden’

M

aar de regeldruk is niet
het enige dat huisartsen
ervaren. Daarom pleit de
LHV ook voor meer tijd
voor de patiënt. Bruins zegt daarover:
‘Er zijn tal van mogelijkheden om
ervoor te zorgen dat de huisarts meer
tijd heeft voor zijn patiënten. Dat
wordt zeker ook onderwerp van
gesprek bij de nieuwe hoofdlijnakkoor
den.’ De minister schetst ook zijn
beeld van waar de zorg aan het einde
van deze kabinetsperiode zou moeten
staan: ‘We moeten ervoor zorgen dat
professionals in de zorg hun werk met
veel plezier kunnen blijven doen, zodat
we onze prachtige huisartsenzorg
behouden en nog verbeteren voor alle
mensen die de zorg nu en straks hard
nodig hebben.’
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Minister van VWS
‘We moeten het
makkelijker maken
voor de huisarts’
Handig overzicht
Wat moet u
regelen voor nieuwe
privacywet?
Personeelstekort
‘We hebben onze
vliegende keep
van 72 maar weer
ingeschakeld'

WAT VINDT DE AIOS?

‘Geen mooier beroep
dan dat van huisarts’

Het volledige artikel is te lezen
in ‘De Dokter’ die op donderdag
22 februari bij alle LHV-leden op de
mat valt.

Ook in deze editie van De Dokter:
•	Dringend gezocht: doktersassistente
– personeelstekorten in de huisartsenzorg
•	Nieuwe privacywet AVG: wat moet u
regelen?
•	Terugblik op het eerste jaar van de
nieuwe geschilleninstantie
•	De Stelling: Geen mooier beroep
dan dat van huisarts – drie aiossen
huisartsgeneeskunde reageren

D

e aangifte zoals die nu is gedaan
mag zeker niet leiden tot afwach
tend beleid op enig front. Tabaks
ontmoediging vraagt om een
gezamenlijke, brede maatschappelijk aan
pak met een krachtig optredende overheid.
De KNMG vindt het essentieel dat de over
heid doorzet met stevig beleid dat roken
ontmoedigt. Net zoals artsen hier hard aan
werken, ondersteund door de KNMG die
zich op diverse fronten hiervoor inspant,
zoals met het ontwikkelde KNMG-stand
punt Tabaksontmoediging- Naar een rook
vrije samenleving en ons partnership in
de Alliantie Nederland Rookvrij.

Zie ook
• knmg.nl/tabaksontmoediging

Ik heb een
vraag over
goodwill.
Hoe richt ik
een VMSD
op?
Help,
ik word
ontslagen!

Mijn ziekenhuis gaat
reorganiseren.
Wat betekent dat
voor mij?
Individualisering
van de opleiding,
wat houdt dat in?

Wat is er
afgesproken
over pensioen?

Waar moet
een MSB aan
voldoen?

Welke normen
gelden er rondom
functioneren?
Ik ben ziek,
wat nu?

Het
Kennis- en Dienstverleningscentrum
ontzorgt!
Het Kennis- en Dienstverleningscentrum (KDC)
is hét loket voor uw vragen en advies op het
gebied van arbeids- en ondernemerszaken,
gezondheidsrecht, en voor MSB’s,
medische staven en VMSD’s.

Bel ons via (088) 505 34 34 of mail info@demedischspecialist-lad.nl
Meer informatie: www.demedischspecialist.nl/kdc

Het Kennis- en Dienstverleningscentrum (KDC) is een initiatief van de Federatie
Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.
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Artsenfederatie KNMG
Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst
R.A.C.L. Héman, voorzitter
A. Rühl, algemeen directeur
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Postbus 20051, 3502 LB Utrecht
tel. 088 440 4200, info@fed.knmg.nl
knmg.nl

FEDERATIEPARTNERS

Lustrumvergadering vereniging
voor gezondheidsrecht
Op vrijdag 20 april viert de Vereniging voor Gezondheidsrecht haar 50-jarig
bestaan met een feestelijke lustrumvergadering. Centraal daarbij staat het door
drie preadviseurs uitgebrachte preadvies getiteld: ‘Nieuwe techniek, nieuwe
zorg’. Tijdens deze bijeenkomst zijn, behalve leden, ook andere belangstellenden
van harte welkom. De lustrumvergadering vindt plaats in het Hulstkampgebouw,
Maaskade 119 in Rotterdam.

D

e lustrumvergadering vangt aan
om 10.00 uur met het huishoudelijk
gedeelte, om 10.30 uur gevolgd
door de feestelijke opening van het
lustrum. Aansluitend zal prof. mr. Johan
Legemaate de 8e Henk Leenenlezing
uitspreken. Gedurende de dag staat het
preadvies centraal dat door mr. Esther
Oldekamp, prof. dr. Martine de Vries en mr.
Melita van der Mersch is geschreven. De
themadelen van het preadvies hebben de
titels: ‘Nieuwe procreatietechnieken.
Achterhaalde juridische kader?’ en ‘Nieuwe
e-healthtoepassingen, zijn de patiënten
rechten aan innovatie toe?’.
Tijdens het middaggedeelte zullen
dr. Bertho Nieboer, gynaecoloog, en
mr. dr. Britta van Beers een beschouwing
geven. Vanaf 17.00 uur zijn de aanwezigen
uitgenodigd voor een speciale lustrumborrel
tot 19.00 uur.
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Inschrijving is verplicht. Toegang (incl.
lunch): VGR-leden 35 euro en niet-leden
50 euro. Aanmelding en iDEAL-betaling
vóór 10 april a.s. via vereniginggezond
heidsrecht.nl.
Leden van de vereniging ontvangen het
preadvies per post. De agenda en de jaar
stukken zullen per e-mail aan de leden
worden toegezonden. Nadere informatie
over deze lustrumvergadering is eveneens
terug te vinden op vereniginggezondheids
recht.nl.
Secretariaat van de Vereniging, mevr. R. van
Baal, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht (telefoon:
088 440 42 43), e-mailadres: vgr@fed.knmg.nl.

Federatie Medisch Specialisten
M.C.G. Daniëls, algemeen voorzitter
B.J. Heesen, directeur
tel. 088 505 3434
info@demedischspecialist.nl
demedischspecialist.nl
De Geneeskundestudent
W. Bontje, voorzitter
tel. 088 440 4216
info@degeneeskundestudent.nl
degeneeskundestudent.nl
KAMG
Koepel Artsen Maatschappij
en Gezondheid
E. Buiting, voorzitter
R. Duzijn, directeur
tel. 030 303 3662
bureau@kamg.nl, kamg.nl
LAD
Landelijke vereniging van
Artsen in Dienstverband
C. Keijzer, voorzitter
C. van den Brekel, directeur
tel. 088 134 4100
bureau@lad.nl, lad.nl
LHV
Landelijke Huisartsen Vereniging
N.A. Kalsbeek, voorzitter
P. van Rooij, algemeen directeur
tel. 030 282 3723
lhv@lhv.nl, lhv.nl
NVAB
Nederlandse Vereniging voor
Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
J.G.F. Beens, voorzitter
C. van Vliet, directeur
tel. 030 204 0620
kwaliteitsbureau@nvab-online.nl
nvab-online.nl
NVVG
Nederlandse Vereniging voor
Verzekeringsgeneeskunde
R. Kok, voorzitter
M. van Bork, directeur
tel. 030 686 8764
secretariaat@nvvg.nl, nvvg.nl
Verenso
Vereniging van specialisten
ouderengeneeskunde
N.M. Nieuwenhuizen, voorzitter en
interim directeur
tel. 030 227 1910
info@verenso.nl, verenso.nl

