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Voorwoord 

De arts van de toekomst heeft behoefte aan kennis over de zakelijke en organisatorische 
aspecten van het zorgsysteem, om zo de belangen van de patiënt optimaal te kunnen behartigen 
en het beroep naar eigen tevredenheid te kunnen uitoefenen. 
Artsen weten als geen ander wat er nodig is op de werkvloer, hoe de organisatie soepeler kan 
lopen en hoe een en ander doelmatiger geregeld kan worden. Op dit moment worden dergelijke 
zaken vaak door niet-medici georganiseerd en dit roept dikwijls verbazing op bij de mensen 
die werkzaam zijn binnen de zorg. Zouden artsen hier niet zelf een actievere rol in moeten 
spelen? Echter, om constructief mee te werken aan de oplossingen, is een andere manier van 
denken over en gedegen kennis van de zakelijke kant van de geneeskunde een vereiste. Te 
midden van discussies over macht van zorgverzekeraars, voorspelde disruptieve veranderingen 
en oplopende kosten van zorg, valt op hoe weinig geschikt naslagmateriaal beschikbaar is voor 
artsen om zich te bekwamen. Dit boek heeft als doel u te helpen om u te ontwikkelen tot een 
arts met verstand van zaken.
Uitgangspunten van dit boek

• Het is geschreven voor (jonge) artsen.

• Het is geschikt voor verschillende niveaus, omdat het onderwerpen laagdrempelig introdu-

ceert en er vervolgens verdieping in aanbrengt.

• Het legt de link met de dagelijkse zorgpraktijk door middel van voorbeelden.

• Het beschrijft een aantal carrièrepaden en daagt daarmee de lezer uit tot nadenken over zijn 

of haar eigen route.

Het boek komt voort uit de stichting Medical Business. Deze stichting daagt een nieuwe 
generatie artsen uit om de bestuurlijke, organisatorische en financiële aspecten van de zorg tot 
hun verantwoordelijkheden te rekenen. Wij hopen dat dit boek u helpt de uitdaging aan te gaan.

Wessel Fuijkschot, Ruth Versteeg, Jop Verweij, Carina Hilders en Marcel Levi
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