AANGESLOTEN BIJ DE
FEDERATIE MEDISCH SPECIALISTEN
Er gebeurt ontzettend veel in de zorg. De uitdagingen zijn
groot. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, de
zorgvraag neemt toe, budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker handen tekort. Veel partijen beïnvloeden het
werk van de medisch specialist: verzekeraars, politiek, managers, farmaceuten, patiëntenorganisaties. Er zijn grote belangen. Daarom werken we samen.

Via de wetenschappelijke vereniging bent u aangesloten bij de
Federatie Medisch Specialisten. Wij staan voor 22.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Wij verenigen alle 33
specialismen, ondersteunen bij de uitoefening 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.

BELANGENBEHARTIGING, LOBBY,
MEDIA- EN IMAGOBELEID

PERSOONLIJK VOORDEEL

ONDERSTEUNING BIJ DE UITOEFENING
EN ONTWIKKELING VAN HET VAK

De Federatie voert namens wetenschappelijke verenigingen lobby om afspraken
te maken met de overheid, ziekenhuizen,
zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.
Denk aan patiëntveiligheid, gezond en veilig werken, het verdelen van de opleidingsplaatsen, het terugdringen van administratielast en het uitsluiten van medisch
specialisten van de Wet normering topinkomens. De woordvoerders van de Federatie ondersteunen alle wetenschappelijke
verenigingen bij de externe communicatie
richting de media.

Iedere medisch specialist profiteert ook van
de samenwerking met de LAD en de
KNMG. Samen met de LAD biedt de Federatie juridische ondersteuning via het Kennis- en dienstverleningscentrum. Onder andere bij arbeidsconflicten, ook als u moet
procederen, en bij ondernemerszaken. U
kunt kosteloos voor 20 uur per jaar van deze
dienstverlening gebruikmaken. Als werknemer kunt u via ons ook juridische ondersteuning krijgen bij klacht-, tucht- of strafzaken.

De Federatie ondersteunt wetenschappelijke verenigingen en medisch specialisten
bij kwaliteitsverbetering, het vertalen van
beleid naar de dagelijkse praktijk. De inbreng van medisch specialisten is daarbij
essentieel. We maken diverse handreikingen, leidraden en modellen. Denk aan de
Registratiewijzer en de Richtlijnendatabase. Ons Kennisinstituut biedt daarnaast
ondersteuning bij zorgevaluatie, de ontwikkeling van richtlijnen, keuzehulpen en
kwaliteitsvisitaties.

Ondersteuning bij de ontwikkeling
en uitoefening van het vak
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SAMENWERKING MET DE LAD
De LAD is een werknemersorganisatie met
35.000 leden, waaronder medisch specialisten, aios en huisartsen in dienstverband.
De onderhandelaars van de LAD voeren
onderhandelingen voor cao’s voor alle medisch specialisten in dienstverband. Daarnaast onderhandelt de LAD ook op instellingsniveau bij reorganisaties, fusies of
andere arbeidsgerelateerde veranderingen. Ook werken de Federatie

SAMENWERKING MET DE KNMG
en de LAD samen om medisch specialisten
te helpen hun positie te verstevigen. We
ondersteunen bij het oprichten van een
VMSD of medische staf, en ontwikkelen
praktische tools om bijvoorbeeld het roosteren te verbeteren. Via de LAD bent u ook
gratis verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid; een must voor iedere medisch specialist in dienstverband.

De landelijke artsenfederatie KNMG behartigt de belangen van meer dan 59.000
artsen en studenten geneeskunde. Zij doet
dit in nauwe samenwerking met de acht
federatiepartners van de KNMG, waaronder de Federatie en LAD. U kunt onder
meer gebruikmaken van de Artseninfolijn
van de KNMG, bijvoorbeeld met vragen
over kindermishandeling, beroepsgeheim,
euthanasie of tuchtrecht.

