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FMS richt blik op de arts van straks  

Hoe zien medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst? Om daar een 
antwoord op te formuleren heeft de Federatie Medisch Specialisten op donderdag 
een zogenoemd visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ gepresenteerd.  

Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie nam het eerste exemplaar in 
ontvangst. Niet toevallig, aangezien ‘de unieke patiënt en de moderne medisch specialist’ 
één van de vier hoofdthema’s is in het visiedocument. De andere thema’s gaan over 
netwerkgeneeskunde, preventie en innovatie.  

Het document is opgesteld door een commissie met afgevaardigden van de 
wetenschappelijke verenigingen. De vier thema's sluiten aan bij ontwikkelingen in de zorg die 
een verschuiving laten zien van een zorgsysteem gericht op verantwoording en 
marktwerking naar een zorgsysteem waarbij vertrouwen tussen de patiënt en de medisch 
specialist centraal staat. 
 

Voorzitter van de commissie is Huib Cense, chirurg en vicevoorzitter van de FMS. In zijn 
toelichting benadrukte hij het centraal stellen van de patiënt. Om de beste medisch-
specialistische zorg ter wereld te kunnen bieden, is het noodzakelijk om te gaan 
samenwerken in een sfeer van ‘gerechtvaardigd vertrouwen.’ Dit lijken open deuren die 
iedereen gebruikt, zei Cense, maar om het daadwerkelijk gedaan te krijgen is er veel nodig: 
veranderingen op het vlak van techniek, een cultuuromslag en de bereidheid om samen te 
werken.  

Veldman sprak lovende woorden over het document. ‘Een patiënt wil weten of hij in goede 
handen is. Is het een goede arts, is hij te vertrouwen? In deze visie tonen jullie dat jullie zien 
dat je dat alleen krijgt door inzicht te geven in wat je doet. ’ Ook benadrukte de 
vertegenwoordiger van de Patiëntenfederatie dat een patiënt eigenlijk geen patiënt wil zijn: 
‘Je hebt steun nodig om gezonder te leven. Dit visiedocument helpt daarbij, doordat het de 
nadruk legt op preventie en positieve gezondheid – de hit van dit moment.’ Veldman merkte 
ondanks haar tevredenheid op: ‘The proof of the pudding is in the eating. Nu gaat het erom 
hoe deze visie wordt uitgewerkt en doorgevoerd.’  

 


