
"Zoek voor I FMS een
manier die je aanspreekt"

Sinds 2008 werken medische
staven in de Nederlandse
ziekenhuizen aan het
implementeren van Individueel
Functioneren Medisch
Specialisten (IFMS) in eigen huis.
In het Wilhelmina Ziekenhuis
in Assen hebben de internisten
daar een externe coach bij
betrokken. Gezamenlijk is
een specialistenvolgsysteem
ontwikkeld, afgeleid van
een talentvolgsysteem voor
topsporters.

Het Wilhelmina Ziekenhuis heeft 
gekozen voor een 
maatschapsgeoriënteerde IFMS-
methodiek.
Maar de maatschap Interne 
Geneeskunde bestaat uit negen 
specialisten. "Dus dat zou van ons 
veel tijd vragen", vertelt 
internistendocrinoloog Rob Gonera. 
"We zouden eerst allemaal 
individueel met elkaar moeten 
praten en dat alles weer bespreken 
in de maatschap. Daarmee staat 
de individu

ele internist niet op de voorgrond,
wat wel het doel is van IFMS.
Maatschappen worden bovendien
ook al door middel van visitaties
beoordeeld. Een ander punt is dat
veel specialisten multidisciplinair
werken. Als je dan maatschaps-
gericht kijkt, zie je die samen-
werking over het hoofd. Daarom
wilden we op een andere manier
met IFMS aan de slag gaan."

Die andere manier kwam bij toeval
tot stand. Gonera was voorzitter
van de Handbalschool in Drenthe,
waar hij in contact kwam met Paul
van Gestel die veel ervaring heeft
als coach in de topsport en als
gedragstherapeut. Van Gestel heeft
een talentvolgsysteem ontwikkeld
waar ook de zoon van Gonera aan
deelnam. "In het systeem word je
op competenties beoordeeld en
gevolgd. Mijn zoon moest iedere
week bijhouden wat hij wel en niet
deed en waarom, en de coach gaf

Paul van Gestel werkt al jarenlang als coach van topsporters (onder andere 
handbal, voetbal, tennis en tafeltennis). Hij vindt het boeiend om samen te 
werken met de internisten in het Wi[he[mina Ziekenhuis. "Ik heb diep respect 
voor hen. Wat zij doen is eigenlijk ook topsport. Op een poli gebeurt heet erg 
veel en de arts moet aan veel verwachtingen voldoen."
In het talentvolgsysteem worden gegevens over een sporter bijgehouden en 
iedereen in diens omgeving kan daarop reflecteren, zoals ouders, de trainer of 
de fysiotherapeut. "Zo ontstaat tussen al die partijen een verbinding in de 
begeleiding van de sporter. Dat hebben we vertaald naar een IFMSsysteem, 
waarin de inbreng van collega's, medewerkers en patiënten wordt 
samengebracht. De arts kan daarmee in één oogopslag zien waar hij aan moet 
gaan werken."
Volgens Van Gestel kan hij als buitenstaander met meer afstand naar de 
medische wereld kijken. "Ik weet niet exact wat bij de artsen leeft. Ik zie alleen 
de rode draad in de beoordelingen in het systeem. Door daarover vragen te 
stellen en er op te reflecteren, komen de artsen zelf op ideeën om dingen aan 
te passen. Dat vinden zij zelf ook erg zinvol. Ik volg hen via het systeem, maar 
zij blijven zelf verantwoordelijk."

daarop feedback. Ik merkte dat 
dat snel effect had op de 
prestaties van mijn zoon."
Gonera ging met Van Gestel in 
gesprek, omdat hij parallellen zag 
met zijn werk: specialisten 
proberen zich net als topsporters 
steeds te verbeteren, ze worden 
continu in de gaten gehouden 
door de media, moeten onder 
hoge druk presteren en werken in 
teamverband. Het volgsysteem 
leek ook geschikt voor 
specialisten, met adviezen en tips 
van een coach om bij te sturen. 
"Zo is een 
specialistenvolgsysteem 
ontwikkeld, met Van Gestel als 
externe coach. In ons IFMS-
systeem hebben we de criteria 
toegepast die de Orde daarvoor 
heeft opgesteld." Het volgsysteem 
heeft voordelen ten opzichte van 
de reguliere IFMS-methodiek, 
vindt Gonera.
"Want daarmee vindt een gesprek 
plaats, waar pas een half jaar 
later een vervolg op komt. Het 
blijkt dat in die tussentijd 
nauwelijks iets gebeurt met wat is 
afgesproken. In ons volgsysteem 
zijn prikkels ingebouwd om met 
de afspraken aan de slag te gaan. 
En Van Gestel volgt of dat 
inderdaad gebeurt. Hij geeft ook 
meteen reflectie op wat wij in het 
systeem invullen."

Persoo.ïijk ontwikketp lan i
Het systeem werkt met vragen-
lijsten voor collega's, medewerkers
en ook patiënten. Op basis van de
antwoorden wordt meteen duide-
lijk welke punten niet goed scoren.
"Daar kun je aan gaan werken.
Ons IFMS-systeem bevat ook een
patiëntenenquête, die waardevolle
extra informatie geeft. Met alle
input kun je een persoonlijk ont-
wikkel- en actieplan maken. Dat
kunnen we niet alleen op het werk,
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