
VvZG jun22 

 
 
 
Perscommuniqué VvZG  | Opleiding tot ZiekenhuisartsKNMG  | 10 juni 2022 

 
In 2012 zijn we gestart met de opleiding tot ziekenhuisarts. Middels een subsidie van VWS van 
ruim 32 miljoen euro werd de opleiding verder uitgebouwd en reeds op 1 juli 2014 erkende 
het College Geneeskundig Specialismen de ziekenhuisartsKNMG als profiel. Momenteel zijn er 
75 ziekenhuisartsenKNMG afgestudeerd, die werkzaam zijn in 23 zorginstellingen, zoals 
Amsterdam UMC, Haaglanden Medisch Centrum, Bernhoven Ziekenhuis, Antoni van 
Leeuwenhoek en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Sinds 2019 wordt getracht de opleiding 
opgenomen te krijgen in de beschikbaarheidsbijdrage, het opleidingsfonds.  
 
De Nederlandse federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen (NVZ) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) oordelen gezamenlijk 
positief over de inzet van ziekenhuisartsenKNMG en zij pleiten voor continuering van de 
financiering van de opleiding, maar dit mag (nog) niet ten koste gaan van de 
beschikbaarheidsbijdrage.  
 
In juni 2021 geeft VWS aan dat er geen mogelijkheden meer zijn om de projectsubsidie te 
continueren.  
 
In november 2021 hebben we een brief gestuurd naar de vaste kamer commissie voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin we hebben aangegeven dat zeker ten tijde van de 
Corona crisis, de ziekenhuisartsenKNMG als generalist in meerdere ziekenhuizen een belangrijke 
rol gespeeld hebben in de aanpak van deze crisis en dat er een duidelijke 
kwaliteitsverbetering, efficiëntie en grotere tevredenheid onder patiënten en verplegend 
personeel bereikt wordt bij de inzet van deze profiel artsen. In die brief benadrukken we 
noodzaak voor opname in de beschikbaarheidsbijdrage.  
 
Te meer daar een aantal wetenschappelijke verenigingen recent hebben aangegeven, gezien 
de arbeidsmarkt, minder medisch specialisten te willen opleiden, hebben we opnieuw   
contact gezocht met politieke partijen en aangegeven dat er nu kansen liggen voor de 
ziekenhuisartsenKNMG om budgettair neutraal opgenomen te worden in de 
beschikbaarheidsbijdrage. Dit heeft geleid tot Kamer vragen op 8 juni 2022. 
 
Minister Kuipers erkent dat de invulling van de generalistische basiszorg al vele tientallen jaren 
een punt van discussie is, waar ziekenhuizen zelf uiteenlopende oplossingen voor zoeken. 
Tevens noemt hij dat elke medisch specialist voldoende uitgerust zou moeten zijn om deze 
zorg zelf te bieden. Het klopt dat dit al jaren een punt van discussie is, omdat er grote twijfels 
bestaan hierover: dat door de verdere sub-specialisering de generalistische kennis van 
medisch specialisten zal afnemen. Zeker de kwetsbare, complexe patiënt met multimorbiditeit 
ondervindt daar veel hinder van en meerdere instanties pleiten dan ook voor meer 
generalistische zorg in netwerkverband.  
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We kunnen als land alleen excellente specialistische zorg bieden wanneer ook de 
generalistische basiszorg geborgd is. 
 
Als reactie op vragen van de vaste kamer commissie VWS reageert de minister op 8 juni dat 
hij geenszins de indruk wil wekken dat de ziekenhuisartsKNMG geen meerwaarde heeft, maar 
dat blijkens een evaluatie onderzoek uit 2018 door de Rijksuniversiteit Groningen, niet kon 
worden vastgesteld welke toegevoegde waarde de ziekenhuisarts heeft in het medisch 
specialistische landschap. Hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat in 2018 er slechts een 
zeer beperkt aantal ziekenhuisartsen, veelal individualistisch werkend in de evaluatie zijn 
meegenomen.  
 
Sindsdien zijn er duidelijke voorbeelden dat de inzet van ziekenhuisartsenKNMG leidt tot 
efficiëntie (kortere opname duur), meer passende zorg zoals adequate ligdagen (Amsterdam 
UMC) en kwaliteitsverbetering, zoals o.a. de interdisciplinaire samenwerkingsafdeling (ISA) in 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de acute opname afdeling in het Bernhoven ziekenhuis en op 
diverse afdelingen van het Ziekenhuis St Jansdal.  
 
Vandaar dat we als bestuur opnieuw met de stakeholders in contact willen treden en eenieder 
die nauw betrokken is bij de Ziekenhuisgeneeskunde willen aanmoedigen om ervaringen en 
resultaten van de inzet van ziekenhuisartsenKNMG met elkaar te delen via de pers en sociale 
media.   
Wij vragen geen continuering van subsidies, maar opname in de beschikbaarheidsbijdrage. 
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