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Op 8 en 9 juni jl. vond het jaarlijkse voorzittersweekend van de Federatie Medisch 
Specialisten (FMS) plaats. Als voorzitter van de NVVP heb ik deelgenomen aan deze 
bijeenkomst, waarvan ik hier een kort verslag doe. 
 
De reguliere algemene ledenvergaderingen van de FMS vinden vier maal per jaar plaats in de 
Domus Medica in Utrecht. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een ‘voorzittersweekend’ 
georganiseerd. Tijdens het voorzittersweekend wordt wel over allerlei zaken gesproken, 
maar er worden geen besluiten genomen. Tevens is er een ‘sociaal programma’ en veel 
ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. 
 
Het voorzittersweekend vond plaats in de bosrijke omgeving van Epe. Presentaties en 
gedachtewisselingen vonden plaats over de evaluatie van het functioneren van de FMS, 
netwerkgeneeskunde, eventuele uitbreiding van de FMS en de relatie met aanpalende 
beroepsbeoefenaren, zoals physician assistants en technisch geneeskundigen, over de 
medisch specialistische vervolgopleidingen en over de PR van de FMS zelf. 
Het hoogtepunt van het programma was een gesprek met minister Bruins van VWS. De 
minister gaf een korte toelichting op zijn visie op de toekomst van de medisch specialistische 
zorg. Hierbij was het recent gesloten Hoofdlijnenakkoord duidelijk bepalend. Het 
hoofdlijnenakkoord houdt in dat er niet of nauwelijks ruimte is voor financiële groei en dat 
wij als specialisten initiatieven zullen ontplooien om binnen de gestelde grenzen te werken 
aan een betere zorg voor de patiënt. Belangrijke steekwoorden zijn o.a.: de juiste zorg op de 
juiste plek, innovatie en e-health, vermindering van de administratieve last. Met name de 
laatste zal binnen de pathologie goed uitgewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld door te 
streven naar harmonisatie van visitaties en audits.  
Diverse voorzitters brachten vervolgens korte onderwerpen in waarover geanimeerd werd 
gesproken. Na het vertrek van de minister gaf de voorzitter van de FMS een toelichting op 
enkele voorbeelden van een succesvolle lobby door de FMS in de politiek, waarbij vooral 
werd uitgedragen dat het essentieel is om als specialisten met één mond te spreken.  
 
Regelmatig bereikt ons de vraag: ‘Wat heb ik aan de FMS’? Het belangrijkste doel van de 
FMS is het verenigen van alle medisch specialisten om met één geluid naar buiten te treden.  
Daarmee kunnen we het meeste bereiken voor de kwaliteit van onze zorg- en 
dienstverlening. Tegelijkertijd is dat het beste voor onze belangenbehartiging.  
 
De FMS heeft de volgende pitch opgesteld:  

‘Wij staan voor 22.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Dag in dag  
uit werken zij aan het leveren van de beste zorg aan de patiënt.  
 
We verenigen alle 32 specialismen, ondersteunen bij de uitoefening en ontwikkeling  
van het vak en spreken met één krachtige stem in politiek en samenleving. 
 
Samen gaan we voorop in vernieuwing zodat 17 miljoen Nederlanders kunnen  
rekenen op de beste zorg ter wereld’. 



 
Het was inspirerend om diverse collegae te ontmoeten die alle met hetzelfde doel bezig zijn: 
de zorg voor patiënten telkens naar een hoger level tillen. Tegelijk heb ik van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de NVVP onder de aandacht te brengen. 
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