
 

 
 

 
De Wetenschappelijke Verenigingen (WV’en) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) hebben 

besloten om per 1 januari 2015 een Federatie Medisch Specialisten Nederland op te richten 
(Synergie); ook de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) doet hierin mee! 

 
Waarom deze Synergie tussen WV’en, OMS en LAD? 

Wat betekent dat voor u als lid van de NVVP? 
 

 Synergie is sterker worden door bundelen van krachten met het accent op vakinhoudelijke 
kwaliteit en opleiding als uitgangspunten voor verantwoorde medische zorg met 
inachtneming van de beroepsbelangen van alle medisch specialisten in Nederland.  

 De positie van medisch specialisten staat onder druk. Dit hebben de wetenschappelijke 
verenigingen en de OMS zich terdege gerealiseerd toen zij het Synergietraject zijn gestart. 
Daartoe hebben zij in 2011het Bestuurlijk Overleg Orgaan (BOO) opgericht bestaande uit 
bestuurlijke vertegenwoordiging van de WV’en en de OMS met als doel een nieuwe 
krachtige gemeenschappelijke organisatie van medisch specialisten te formeren. 

 
Wat heeft het toe nu toe opgeleverd?  

- Eenduidige inzet voor het visiedocument De Medisch Specialist 2015:dit document is door 
alle partijen in de gezondheidszorg positief ontvangen.  

- Een uitstekend zorgakkoord met een duidelijke positie voor de medisch specialist in de 
komende jaren.  

- Intensievere samenwerking binnen de Raden Kwaliteit, Opleiding (Concilia) en 
Beroepsbelangen (BBC's). 

- Versterking van het imago van de medisch specialist en betere onderlinge 
informatievoorziening door gezamenlijk communicatiebeleid. 

 
Wat is de volgende stap?  

- Het jaar 2014 wordt als overgangsjaargezien waar voorbereidende stappen worden gezet 
om per 1 januari 2015 te komen toteen formeel samenwerkingsverband als Federatie 
Medisch Specialisten Nederland (FMSN). 

 
Wat betekent dat voor de gezamenlijkheid?  

- De medisch specialisten bundelen gezamenlijk de krachten en worden organisatorisch 
verantwoordelijk voor hun gezamenlijke inzet.  

- De OMS heft zich per 1 januari 2015 op. 

- De nieuwe Federatie wordt ondersteund door een Federatiebureau, elke WV behoudt 
een eigen bureau voor ondersteuning op verenigingsniveau. 

- De LAD wordt verantwoordelijk voor de cao-onderhandelingen voor de academisch medisch 
specialisten en de medisch specialisten in dienstverband, in 2015 onder de bestuurlijke 
aansturing van de FMSN. 

 
Hoe ziet die overgang er uit?  

- Dit NAJAAR 2013/VOORJAAR 2014 beslist u / uw wetenschappelijke vereniging of u hier in 
mee gaat!  

- Eind 2013 wordter een Presidium benoemd dat in het transitiejaar 2014 onder toezicht van 
de vergadering van de WV besturen en het bestuur van de OMS de gezamenlijkheiden de 
weg naar denieuwe Federatie voorbereidt. 

 



 

 
 

 
Wat betekent dat voor u als lid van de NVVP?  

- In 2014 gaan alle WV’enverdergaand samenwerken op het gebied van kwaliteit, opleiding en 
communicatie. Hier zal in dezelfde lijn ook beroepsbelangen aan toegevoegd worden. De 
kosten voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid bedragen per lid van de 
wetenschappelijke verenigingen €100 + eenmalig € 25 aan transitiekosten. Het gaat om het 
samen dragen van de kosten zonder verhoging van het budget. Voor de medisch specialisten 
die nu al lid zijn van de OMS dalen in 2014 de kosten van dit lidmaatschap. 
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