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Geachte collega, 
 
De medisch specialisten, verenigd in de Federatie, vinden het uitermate belangrijk om hun 
patiënten goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van COVID-19. Onze patiënten zijn 
vaak bijzonder kwetsbaar en continuïteit van zorg is essentieel. 
 
Van verschillende kanten wordt de Federatie bevraagd of het verstandig is dat medisch specialisten 
externe bijeenkomsten van zorgprofessionals bezoeken, zoals congressen, symposia en 
refereeravonden. In meerdere ziekenhuizen wordt medisch specialisten en andere werknemers 
inmiddels gevraagd om voorlopig niet meer deel te nemen aan dit soort grotere of kleinere 
bijeenkomsten.  
 
Het bestuur van de Federatie heeft overlegd met enkele deskundigen, onder andere met Ann 
Vossen (MMI) en Diederik Gommers (NVIC), beide lid van het outbreak management team (OMT) 
van het RIVM, maar ook met Robin Peeters (NIV) en Leon van den Toorn (NVALT). 
 
Het bestuur van de Federatie raadt het bezoek van medisch specialisten aan bovengenoemde 
bijeenkomsten af. Dit advies geven wij om de kans op transmissie van het oorzakelijk virus te 
verkleinen, zodoende de kwetsbare patiënten te kunnen beschermen. Daarnaast om bij te dragen 
aan het waarborgen van de continuïteit van zorg, ook in de nabije toekomst, anticiperende op een 
mogelijke verergering van de COVID-19 epidemie. 
 
Daarom heeft het bestuur van de Federatie besloten per direct alle bijeenkomsten van het bureau 
van de Federatie waar medisch specialisten bij betrokken zijn, alleen nog via videoverbinding te 
laten plaatsvinden. Dit betekent dat de Algemene Vergadering van 19 maart 2020 omgezet zal 
worden naar een videoconferentie. Ook bijeenkomsten van raden, commissies of werkgroepen 
zullen vanaf nu middels een videoverbinding worden gehouden. Dit besluit omvat ook de 
bijeenkomsten georganiseerd door ons Kennisinstituut en geldt in ieder geval tot en met vrijdag 10 
april 2020. Het bestuur raadt de leden van de Federatie aan om deze lijn te volgen.  
 
Overigens krijgen wij signalen dat er wetenschappelijke verenigingen zijn die contact hebben gehad 
met hun Italiaanse collega’s. Hieruit komt vaak een ontredderd beeld naar voren, van de 
omstandigheden waarmee zij op dit moment te maken hebben kunnen wij leren. Wij adviseren je 
dan ook met je eigen collegae in Italië contact op te nemen, zodoende goed voorbereid te zijn op 
wat er mogelijk nog gaat komen. 
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Het spreekt voor zich dat wij als bestuur van de Federatie de ontwikkelingen op de voet blijven 
volgen en in contact blijven met deskundigen en het RIVM. We zullen je voorzien van nieuwe 
berichtgeving als de maatregelen aangepast moeten worden. Mochten er naar aanleiding van deze 
brief nog vragen zijn aarzel dan niet om contact met mij of het bureau (Bart Heesen 0620247601) 
op te nemen. 
 
Veel sterkte de komende tijd!  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Peter Paul van Benthem,  
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten 


