Highlights 2017
JAAROVERZICHT IN ÉÉN OOGOPSLAG

Wie we zijn
Het Nederlands Huisartsen Genootschap
(NHG) is de wetenschappelijke vereniging van
huisartsen en telt 12.000 leden. We richten
ons op huisartsen en de overige medewerkers
in de huisartsenpraktijk.

Wat we doen
Het NHG levert een belangrijke bijdrage aan de
professionalisering van de beroepsgroep door
wetenschap te vertalen naar de praktijk. We
bevorderen en ondersteunen een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door
de huisarts. Het NHG heeft een bepalende rol
bij verschillende aspecten van de kwaliteit van
de huisartsenzorg.

Waar we voor staan
Het NHG is onafhankelijk en wil een goede partner zijn
voor zijn leden, de praktijkmedewerkers en de relaties:
betrouwbaar, betrokken, kritisch en deskundig. Wij
staan voor werkbare kwaliteit.

Richtlijnen
NHG-Standaarden

NHG-Behandelrichtlijnen
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Acne
Artritis
Aspecifieke lagerugpijn
Atriumfibrilleren
Bacteriële huidinfecties
Diepe veneuze trombose en longembolie
Duizeligheid
Miskraam
Rectaal bloedverlies
Rood oog en oogtrauma
Verdachte huidafwijkingen

Alopecia
Hidradenitis suppurativa
Hordeolum en chalazion
Hyperhidrose
Koortslip
Reisziekte
Stoppen met roken
Tekenbeet en erythema migrans
Traumatische wonden en bijtwonden

ICT
• HIS-Referentiemodel in elektronische vorm
• Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt
• Richtlijn informatie-uitwisseling tussen Huisarts

Landelijke Eerstelijns Afspraken
• LESA Aanvragen laboratoriumdiagnostiek

en Specialist (HASP)
• HASP viewer
• NHG-Visiedocument De virtuele overlegtafel
voor multidisciplinaire samenwerking binnen
de eerste lijn

Kwaliteit
• Webdossier organisatie van kwaliteit in
•
•
•
•

• Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg
• Folder Nascholing in Intercollegiale Toets-

de praktijk
Wettelijke verankering, professionele
standaarden en ondersteuning
Patiëntvragenlijsten voor de huisarts:
stand van zaken
Bruikbaarheid feedbackgegevens voor intern
kwaliteitsbeleid, publicatie, inkoop en toezicht
Checklist praktijkfolder en -website

groepen
• Artikel NHG ondersteunt bij leveren ‘goede zorg’
volgens wet
• Wijzigingen deskundigheidsbevorderingspunten bij deelname NHG-Praktijkaccreditering
• Evaluatie visitatietraject, uitkomsten bieden
concrete verbeteringspunten

Thema’s
Leren

Infectiepreventie

• Congres Huisarts Universalis: nieuwsgierig

• Richtlijn Infectiepreventie voor huisartsen-

in ontwikkeling
• Wetenschapsdag Beyond Evidence Based Practice
• Symposium Huisarts en poh-ggz:
Samen sterker!

en verloskundigenpraktijk
• Veelgestelde vragen over infectiepreventie

Farmacotherapie
• Formularium app NHG Rx
• NHG-Formularium

Persoonsgerichte zorg
• Leergang Persoonlijke effectiviteit in
persoonsgerichte Zorg
• Oratie Jako Burgers Persoonsgerichte zorg
in richtlijnen: contradictie of paradox?

Huidafwijkingen
• StiP-cursus Verdachte huidafwijkingen
(inclusief e-learning)
• PIN Verdachte huidafwijkingen

Ouderenzorg
• Visie Huisartsenzorg voor ouderen
• LESA Zorg voor Kwetsbare Ouderen
• Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen

Preventie
• Project Preventie in de buurt

• Thuisarts.nl viert eerste lustrum!
• Relaunch website Thuisarts.nl
• Thuisarts.nl uitgebreid met medisch-specialistische

Top 5 meest bezochte onderwerpen
1. Griep
2. Koorts bij kinderen

informatie

3. Blaasontsteking

Thuisartsbezoek in 2017
Bezoeken: 27.895.000

4. Krentenbaard
5. Bijholte-ontsteking

Pagina’s: 53.000.000

Top 3 Populairste discussies
Ledenforum

• Lancering vernieuwde HAweb

1. Filetransfer na uitschrijving

Login’s: 228.000 (vanaf mei)

2. Kinderen met kleine hemangiomen
sneller doorverwijzen voor
bètablokkerzalf

Toename login’s: 73%

3. Ooruitzuiger

Reacties: 16.787
Toename reacties: 16%

Bezoekers Ledenforum: 5.000

Top 3 populairste boeken
Aantal

• Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

918
+ ebook		

• Protocollaire ouderenzorg
• Zorg voor Laaggeletterden, migranten

652
592

en sociaal kwetsbaren

Uitgelicht nieuws

• Antibioticakuur wel afmaken
• Fonds Alledaagse Ziekten werkt
• Nieuw: Handreiking weefseldonatie

NHG in de media
• Kassa over zware maagzuurremmers
• Zembla Nieuws: We grijpen veel te snel naar medicijnen bij gedragsproblemen
• EenVandaag: kan je diagnose stellen op afstand?

NHG in een euro*
Inkomsten 2017
55 cent
Contributies
15 cent
Subsidies

2 cent
12 cent
Overig

Huisarts en Wetenschap

9 cent
Verkopen

8 cent
Opbrengsten evenementenorganisatie

27 cent
Implementatie

Uitgaven 2017

10 cent
Beleidsondersteunende activiteiten
2 cent
Management en ondersteuning

6 cent
Huisarts en Wetenschap
26 cent
Verkopen

8 cent
Evenementenorganisatie
20 cent
Richtlijnontwikkeling

* Totale omzet: 12 miljoen euro.
De cijfers lopen t/m 30 november 2017; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Volg het NHG:

Nederlands Huisartsen Genootschap
Postbus 3231
3502 GE Utrecht
tel. 030 - 282 35 00
nhg.org • Thuisarts.nl • HAweb.nl

Wilt u weten wat het NHG dit jaar doet?
Bekijk het jaarplan van 2018 en
abonneer u op onze nieuwsbrief!
Vragen? Mail dan naar i nfo@nhg.org
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