
MASTERDIALOOG: DE MEDISCH SPECIALIST ANNO 2025 

De Nederlandse medisch -special ist i sche zorg wordt  internat ionaal  een 

voorbeeld,  als  de Federat ie Medisch Special isten (FMS).  FMS -voorzi t ter  

Marcel  Daniëls komt die ambit ie toel ichten t i jdens de Masterdialoog van 

woensdag 5 februar i .  

 

“In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar 
tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld. Als 
gevolg hiervan wordt de Nederlandse zorg, net als watermanagement, een 

internationaal voorbeeld. Patiënten en medisch specialisten van overal ter 
wereld zullen hiervan profiteren.” 

Zo luidt de ambitie voor 2025 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). 
In de serie Masterdialogen zal cardioloog Marcel Daniëls, voorzitter van de 

FMS, deze visie op 7 februari  nader toelichten. De lat voor medisch 
specialisten ligt dus hoog, zoals ook blijkt uit het visiedocument Medisch 

Specialist 2025 van de FMS. 

Daniëls: “Medisch specialisten zetten zich iedere dag in voor de beste zorg 

voor de patiënt. Mede daarom behoort de Nederlandse gezondheidszorg tot 
de beste van Europa. Daar ben ik trots op, maar het kan nóg beter. De visie 

Medisch Specialist 2025 is een ondubbelzinnig ambitieuze en 
vooruitstrevende kijk op de medisch-specialistische zorg voor de komende 

jaren, waarover ik graag in gesprek ga tijdens de Masterdialoog op 7 
februari.” 

Vier thema’s 

De FMS stelt vier thema’s centraal, waaronder de relatie tussen arts en 
patiënt, die vooral gericht moet zijn op het optimaliseren van de kwaliteit van 

leven voor de patiënt. In 2025 is de medische zorg volledig rondom de 
patiënt georganiseerd en beweegt de medisch specialist zich in een flexibel 

netwerk van zorgprofessionals. De medisch specialist heeft -naast het 
genezen van ziekten- ook een rol als coach op het gebied van gezondheid en 

gedrag. Bovendien heeft de medisch specialist een actieve rol in het 
beoordelen en implementeren van innovaties die daadwerkelijk waarde 
toevoegen voor de patiënt. Optimale zorg wordt geleverd door gemotiveerde 

professionals die zich gewaardeerd voelen. 

 


