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In het afgelopen decennium is duidelijk geworden dat 

voor kwalitatief hoogstaande en toekomstbestendige 

zorg een integrale verantwoordelijkheid van bestuur 

en medisch specialisten vereist is. Dit geldt voor 

bedrijfsvoering, patiëntveiligheid, kwaliteitsverbete-

ring en uiteraard voor de ontwikkeling van een geza-

menlijke strategische visie. Deze maatschappelijke 

behoefte leidde tot het in 2012 opgestelde Manifest 

Kaap Doorn.1 Het manifest beschrijft dat concrete 

management- en beleidstaken van de medisch specia-

list verwacht worden. Er wordt gesteld dat de medisch 

specialist toenemend een sleutelpositie gaat hebben 

in het realiseren van veranderingen en strategische 

keuzes in de zorg, en de financiële gevolgen hiervan. 

De overgang naar integrale tarieven in 2015, waarbij 

het ‘budget medisch specialisten’ volledig geïntegreerd 

is in het ziekenhuisbudget, is ook een weerspiegeling 

hiervan. Dit in tegenstelling tot de vroegere situatie 

waarin de Raad van Bestuur formeel verantwoordelijk 

was voor deze zaken en er afspraken hierover gemaakt 

moesten worden met de medisch specialisten. Uitgaan-

de van het Manifest Kaap Doorn zouden de medisch 

specialisten samen met de Raad van Bestuur de koers 

en strategie van de instelling bepalen, en daardoor ook 

mede verantwoordelijk zijn voor de gevaren koers en 

gevolgen van de gekozen strategieën. Het Professio-

neel statuut voor de medisch specialisten in dienst-

verband ziekenhuizen (2016)2 zegt hier het volgende 

over: ‘de medisch specialist heeft een individuele 

professionele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

en organisatie van de zorgverlening diens medisch 

specialisme betreffende in het ziekenhuis, waaronder 

het doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht werken’ 

(preambule). Er is een ‘collectieve verantwoordelijkheid 

op het niveau van het ziekenhuis’, waaronder zaken 

genoemd worden als deelname aan totstandkoming 

en implementatie van protocollen, medewerking aan 

totstandkoming en uitvoering van beleid ten aanzien 

van kwaliteitsbevordering en -bewaking en het leveren 

van een bijdrage aan (medische) beleidsontwikkelingen 

op ziekenhuisniveau. 

Het Manifest Kaap Doorn beschrijft verder nog een 

interessante ontwikkeling op individueel niveau. Er 

wordt gesproken over de mogelijkheid van flexibele 

arbeidsvoorwaarden-arrangementen, o.a. om beter 

aan te sluiten bij behoeften in bepaalde levensfases. 

Dit houdt in dat een deel van de arbeidsvoorwaardelij-

ke ruimte door de specialist zelf ingevuld kan worden. 

Dit geeft enerzijds mogelijkheden, maar vraagt ander-

zijds ook vaardigheden op het gebied van het kunnen 

managen van eigen werkzaamheden .

Bovengenoemde ontwikkelingen vragen naast de me-

dische expertise ook kennis van de medisch specialist 

op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit & veilig-

heid, en competenties als management en medisch 

leiderschap. Dit in acht nemend zou de ontwikkeling 

van deze vaardigheden dan ook een duidelijke plek in 

de opleiding tot medisch specialist moeten hebben. 

Dit brengt de vraag met zich mee hoe de opleiding tot 

revalidatiearts hierop ingericht is. 

huidige visie(s) oP medisch leideRschaP en 
Plaats in WeRk en oPleiding 
Zoals in het document Medisch Leiderschap in de 

medische vervolgopleiding (Federatie Medisch Spe-

cialisten, FMS, 2016)3 beschreven, wordt van iedere 

(aankomend) medisch specialist medisch leiderschap 

verwacht. Maar wat is dan precies dat medisch leider-

schap? De definitie die gekozen wordt in betreffend 
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document, is de volgende: ‘medisch specialisten tonen 

medisch leiderschap door continu te werken aan 

persoonlijke groei, professionaliteit en effectiviteit 

en de verantwoordelijkheid te nemen voor en sturing 

te geven aan kwalitatief hoogwaardige zorg voor de 

patiënt door de medische inhoud te verbinden met 

bestuurlijke, organisatorische, financiële en maat-

schappelijke thema’s overeenkomstig de positie in het 

zorgsysteem’.

Het Raamwerk Medisch Leiderschap (RML)4 sluit ook 

aan bij deze definitie en deelt deze op in 12 concrete 

punten. Het raamwerk operationaliseert de definitie 

naar concrete punten in de praktijk, oftewel een 

‘recept’ dat beschrijft hoe de inhoud van de definitie in 

de praktijk te brengen. Het Raamwerk Medisch Leider-

schap is ontwikkeld in een samenwerkingsverband 

tussen Stichting Platform Medisch Leiderschap en de 

Universiteit Twente. Het document Medisch Leider-

schap in de medische vervolgopleiding van de FMS3 

vertaalt het begrip medisch leiderschap vervolgens 

in vier basiscompetenties, respectievelijk; 1) levert 

een bijdrage aan verbetering van de gezondheidszorg 

in teams en organisaties, 2) beheert middelen voor 

optimale gezondheidszorg, 3) toont leiderschap in 

de beroepspraktijk en plant carrière, 4) bewaart een 

goede balans werk-privé. 

De eerder genoemde definitie behelst voor een groot 

deel de zaken die in het Manifest Kaap Doorn worden 

omschreven. Met name het laatste deel: ‘…door de 

medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, orga-

nisatorische, financiële en maatschappelijke thema’s 

overeenkomstig de positie in het zorgsysteem’ is 

interessant. Bij veel aios zal dit vragen oproepen over 

hoe het geformuleerde daadwerkelijk in de praktijk 

te brengen. Concreet: hoe wordt de vertaalslag van 

maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg, via 

strategische en projectplannen (denk aan jaarplan-

nen, kaderbrieven etc.) naar de praktijk gemaakt? 

Hoe wordt daarin samengewerkt met management en 

bestuurlijke- en/of adviesorganen? Dit zijn zaken die in 

de huidige landelijke opleidingsplannen maar minimaal 

aan bod komen, maar anderzijds wel gevraagd worden 

van de medisch specialist van deze tijd. Zowel in het 

organiseren van eigen werkzaamheden en arbeids-

voorwaarden, als op afdelings- of instellingsniveau. 

Terugkijkend naar de vier basiscompetenties zoals 

geformuleerd in het document Medisch Leiderschap 

in de medische vervolgopleiding, bevinden veel van 

deze vragen zich op het gebied van competentie twee 

(‘beheert middelen voor optimale gezondheidszorg’). 

De overige drie competenties lijken, uitgaande van de 

beschrijving in het betreffende document, reeds beter 

geborgd in de huidige medisch specialistische vervolg-

opleidingen en in het bijzonder de medisch specialisti-

sche vervolgopleiding tot revalidatiearts.

Ook in de Position Paper Revalidatiegeneeskunde 

van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieart-

sen (VRA, 2015)5 wordt een ruim aantal aspecten 

genoemd waarvoor vaardigheden op het gebied van 

medisch leiderschap vereist zijn bij de revalidatiearts. 

Voorbeelden hiervan zijn het doorlopend verbeteren 

van de zorg voor de revalidatiepatiënt. Het aangaan en 

mee organiseren van zorgnetwerken. Het aannemen 

van een sturende rol binnen de zorg; bijdragen aan 

innovaties ten aanzien van zorgprocessen. Het nemen 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aan-

zien van kostenbeheersing in de zorg. Betrokkenheid 

bij beleid en besluitvorming binnen de instelling om 

te komen tot optimale doelmatigheid en kwaliteit van 

zorg en bevorderen van doelmatigheid en effectiviteit 

door implementatie van innovaties. Dit vraagt vaar-

digheden die van groot belang zijn voor het individueel 

functioneren als medisch specialist, maar ook voor het 

stevig positioneren van een staf of vakgroep in een 

organisatie en het profileren en doorontwikkelen van 

het specialisme revalidatiegeneeskunde.

huidige oPleiding

In de meest recente versie van het Opleidingsplan 

BETER (januari 2016)6 vinden we medisch leiderschap 

nog niet in de themakaarten terug. De themakaarten 

zijn wel opgesteld volgens de CanMeds-criteria, dus 

per thema komt ook de rol van organisator terug. Dit 

is echter fragmentarisch en met name op de dagelijkse 

(poli-)klinische praktijk gericht. In hoofdstuk acht wor-

den de algemene competenties van de revalidatiearts 

beschreven, gebaseerd op CanMeds 2000.7 Ook hier 

vinden we de rol van ‘manager (organisator)’ terug. 

Opvallend is dat de eerder genoemde documenten 

Medisch Leiderschap in de medische vervolgopleiding 

en het Raamwerk Medisch Leiderschap zich baseren 

op de CanMeds 2015,8 waarin expliciet gesproken 

wordt over de rol van ‘leider’ en niet meer over de rol 

van ‘manager (organisator)’. Dit brengt de volgende 

vraag met zich mee: Hebben we het dan nog wel 

over dezelfde vaardigheden die ontwikkeld dienen te 

worden? CanMeds 2015 beschrijft de voornaamste 

verandering in de rol ‘leider’ ten opzichte van de 

vroegere rol ‘manager’. Deze verandering houdt in dat 

de nadruk in de nieuwe rol ‘leider’ veel meer ligt op de 

leiderschapsvaardigheden die de medisch specialist 

nodig heeft om bij te dragen aan de voortdurende 

verbetering in de gezondheidszorg, kwaliteitsbe-

vordering, patiëntveiligheid en waarborging van de 

balans werk-privé. Het gaat niet meer zozeer om het 

managen van de actuele situatie (dagelijkse praktijk), 

maar vooral ook om het ontwikkelen van een toe-

komstvisie inzake de genoemde aspecten. De vraag is 

of het huidige Opleidingsplan BETER de ontwikkeling 

van deze vaardigheden nog voldoende dekt. De balans 

werk-privé wordt expliciet benoemd in de beschrijving 
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van de CanMeds-rol ‘organisator’ in plan BETER. De 

overige aspecten (ontwikkelen van een duidelijke visie 

naar de toekomst toe inzake bijdragen aan de voortdu-

rende verbetering van de zorg, kwaliteitsbevordering 

en patiëntveiligheid) komen veel minder expliciet aan 

bod. Met name het ontwikkelen van deze ‘visie’ lijkt in 

plan BETER en de oude CanMeds rol ‘organisator’ wat 

onderbelicht te zijn.

In hoofdstuk 10 van het Opleidingsplan BETER 

worden in het kader van het lijnleren drie leerlijnen 

beschreven, waaronder de leerlijn ‘communicatie en 

organisatie’. Echter de beschrijving van deze leerlijn 

is nagenoeg volledig op het aspect ‘communicatie’ 

gericht. In het derde opleidingsjaar wordt er gespro-

ken over ‘team-management: o.a. implementatie 

behandelprogramma, effectief vergaderen’ en in het 

vierde opleidingsjaar over ‘organisatie-management 

ketenzorg, onderhandelen raad van bestuur/verzeke-

raar/patiëntenvereniging en management algemeen’. 

Dit zijn uiteraard belangrijke vaardigheden. Zowel in 

het derde als in het vierde jaar van de opleiding zijn 

deze thema’s verwerkt in een basiscursus van twee 

dagen (scholingsprogramma VRA).9 Echter, ook hier 

zien we weer terug dat de focus met name ligt op 

vaardigheden die van belang zijn voor het draaiende 

houden van de dagelijkse patiëntenzorg, en minder op 

de ontwikkeling van (toekomst-)visie.

De recent samengestelde concept EPA (Entrustable 

Professional Activities)-set voor de revalidatiegenees-

kunde bevat ook een EPA ‘leiding geven en organise-

ren’.10 Het valt op dat aspecten als optimaliseren van 

de kwaliteit van zorg, doelmatigheid, organisatie van 

zorg op afdelingoverstijgend niveau, patiëntveilig-

heid, ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en 

vaardigheden voor creëren van verandering, hier meer 

prominent in naar voren komen. Waarbij de optie van 

het volgen van een differentiatiestage op dit gebied 

en het beoordelen van deze vaardigheden door mid-

del van KPB’s (Korte Praktijk Beoordeling) genoemd 

wordt. Deze EPA ‘leiding geven en organiseren’ lijkt 

de eerder genoemde aspecten voortvloeiende uit de 

meest recente visies op medisch leiderschap adequaat 

te vertegenwoordigen. Opmerkelijk hierbij is dat met 

name in het verdiepende deel deze aspecten aan bod 

komen. Dit verdiepende deel wordt nog gezien als een 

differentiatie/keuze-onderdeel van de opleiding.

Concluderend kan gesteld worden dat de aspecten 

behorende bij de huidige definitie van ‘medisch leider-

schap’ momenteel nog onvoldoende geactualiseerd 

en uitgekristalliseerd zijn in het curriculum van de 

opleiding tot revalidatiearts. Er bestaan wel mogelijk-

heden om op individueel niveau, middels differentiatie 

en verdieping, deze aspecten meer adequaat in de 

opleiding te borgen. 

eigen eRvaRing

Tijdens het laatste jaar van mijn opleiding tot revalida-

tiearts heb ik de differentiatiestage Zorgmanagement 

en Leiderschapsontwikkeling Medisch Specialist 

gevolgd bij Revant. Tijdens deze stage merkte ik 

dat de medisch specialistische vervolgopleiding mij 

had voorbereid op het gebied van de competentie 

’management en organisatie’; het managen van de 

dagdagelijkse patiëntenzorg. Lange termijn visievor-

ming inzake de patiëntenzorg en de overkoepelende 

aspecten van het revalidatiecentrum als ’bedrijf’ be-

hoorden beduidend minder tot mijn vaardigheden op 

dat moment. Er werd gekozen voor een praktische op-

dracht, passend binnen het onderwerp management/

medisch leiderschap als leidraad voor deze stage. Mid-

dels deze opdracht heb ik het proces doorlopen van de 

vertaling van visie en missie op bestuursniveau naar 

operationele aspecten en vice versa. Dit heeft mijn 

inzicht vergroot in hoe belangrijk het is een duidelijke 

visie en missie te formuleren, maar heeft mij ook laten 

zien dat dit alleen werkt als de heersende operationele 

aspecten hier adequaat bij betrokken worden. Mij is 

duidelijk geworden dat het vergaren van vaardigheden 

op het gebied van visieontwikkeling betreffende de 

tak van sport waar je je in begeeft, onmisbaar is in de 

positie van medisch specialist. Dit om grip te houden 

op de omgeving en omstandigheden waarbinnen je pa-

tiëntenzorg levert, en ook op aspecten die de inhoud 

en toekomst hiervan bepalen. Ik heb in deze stage de 

volgende ’toekomstvisie’ ontwikkeld: waarborging van 

de ontwikkeling van basisvaardigheden en inzichten op 

dit gebied, als vast onderdeel van de medisch specia-

listische vervolgopleiding, is essentieel.

geRicht oP de toekomst

Medisch leiderschap volgens de meest recente 

definities lijkt momenteel met name geborgd in 

keuze(differentiatie-)onderdelen van de opleiding. 

Gezien de in de introductie beschreven ontwikkelingen 

in ziekenhuizen en zorginstellingen verdient het de 

voorkeur hier in de toekomst adequaat op in te spelen 

middels borging van deze nieuwe aspecten in toekom-

stige revisies van het Opleidingsplan BETER. Daar 

waar BETER nog gebruik maakt van de rol ’manager-

organisator’ (CanMeds 2000) zou dit geactualiseerd 

kunnen worden uitgaande van de beschrijving van de 

nieuwe rol ’leider’ (CanMeds 2015). Uitgaande hiervan, 

eventueel aangevuld met aspecten uit het Raam-

werk Medisch Leiderschap en het document Medisch 

Leiderschap in de medische vervolgopleiding, kan de 

ontwikkeling van medisch leiderschapsvaardigheden 

voldoende gewaarborgd worden in de opleiding tot re-

validatiearts. Investeren in leiderschap in de medisch 

specialistische vervolgopleiding zal bijdragen aan een 

steviger positionering van de revalidatiearts, zijn vak-

groep en het specialisme revalidatiegeneeskunde. Het 
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zal tevens bijdragen aan het behalen van de doelen 

gesteld in de Position Paper Revalidatiegeneeskunde 

van onze beroepsvereniging. 
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medisch-specialistische 
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in samenwerking met:Thuisarts.nl is een initiatief van:

Bekijk het volledige overzicht op www.thuisarts.nl/ziekenhuis

Thuisarts.nl wordt 2 miljoen keer per maand bezocht voor 
informatie over zelfzorg en huisartsenzorg. Deze website 
bevat nu ook steeds meer informatie over medisch-
specialistische zorg. Zo komt er 1 centrale plek voor 
betrouwbare en onafhankelijke patiënteninformatie.

Onder meer de volgende aandoeningen zijn interessant 
voor uw specialisme:
- Beroerte 
- Hernia in rug


