NHG Jaaroverzicht
Hoogtepunten uit 2018

Beste collega,
‘We zijn, we kijken en bouwen verder...’
We zijn dé autoriteit op het gebied van kwaliteit van de huisartsenzorg, evenals inhoudelijke
belangenbehartiger voor het vak. We doen dit op een kritische, betrouwbare, deskundige en
betrokken wijze. Wij leveren samen met onze netwerkpartners een bijdrage aan
toekomstbestendige en hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg in Nederland.
We kijken telkens hoe wij de grote hoeveelheid aan wetenschappelijke informatie, die de huisarts
nodig heeft om het vak zo goed mogelijk uit te voeren, toegankelijk kunnen aanbieden. Zowel voor
de voor de huisartsen en praktijkondersteuners als ook de aiossen. Wij zorgen ervoor dat elke
huisarts in Nederland de beste wetenschappelijk onderbouwde huisartsenzorg kan leveren, in elk
dorp, in elke stad en voor iedere patiënt. Wij vinden het belangrijk dat de huisarts en de patiënt
kunnen rekenen op onze aanbevelingen en zo goed mogelijk geïnformeerd zijn, zodat zij samen
kunnen beslissen over de juiste zorg op de juiste plek.
Wij bouwen verder aan het NHG. Wij willen koersbepalend zijn op het gebied van inhoudelijke
vraagstukken in de huisartsgeneeskunde en daarmee ook de slagkracht en de identiteit van de
beroepsgroep versterken. Dit doen wij door waar dit vereist is gedegen samen te werken met onze
partners en andere partijen. Ook intern zijn wij ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn om
de doelstellingen en taken van het NHG te ondersteunen en de eerste stappen gezet hebben in het
verder professionaliseren van de organisatie.
Samen bouwen aan de toekomst van de huisartsenzorg, door wetenschap te vertalen naar de
huisartsenpraktijk, dat is en blijft onze ambitie.
Het NHG is in ontwikkeling en heeft in 2018 behoorlijk veel veranderingen doorgemaakt. Als we
terugkijken op 2018 dan constateren we dat we veel van onze doelstellingen voor 2018 hebben
bereikt. Met oog voor efficiëntie, wetenschappelijke informatie en vooral met oog voor onze leden.
In het afgelopen jaar zijn de kernwaarden aangescherpt, is de Nationale Onderzoeksagenda
Huisartsgeneeskunde gelanceerd, is er een vernieuwd scholingsaanbod beschikbaar gekomen en is
het programma Informatisering Huisartsenzorg vormgegeven.
In het document Highlights 2018 vindt u een toelichting op een selectie van een aantal belangrijke
resultaten van afgelopen jaar. Het document is aangevuld met een verslag dat is bijgevoegd in de
bijlage.
De Highlights krijgt volgend jaar een andere opzet en uitstraling en met verhalen uit de praktijk:
van vakkundige medewerkers, van betrokken professionals met wie wij samenwerken. We willen
een transitie maken: van volledig op papier naar online en misschien helemaal geïntegreerd in
onze website. Op deze manier krijgt u snel een goed beeld van alle programma’s en projecten
waar we het afgelopen jaar aan werkten. We houden u op de hoogte van deze ontwikkeling.

Het NHG bouwt mee aan de vooruitgang van de huisartsgeneeskunde en aan een krachtige positie
van de huisartsen. Dit doel kunnen we alleen in gezamenlijkheid bereiken. Doel is om de zorg voor
onze patiënten niet alleen inhoudelijk steeds beter te maken, maar is deze ook adequaat af te
stemmen op de ontwikkelingen in de praktijk. Het NHG is een sterk merk, en we moeten continu
actief zijn om die positie te behouden en te versterken. In 2019 zetten we de volgende stappen in
dit proces. Dat doen we graag wederom samen met u. Immers het succes van het NHG is
ondenkbaar zonder de input van en samenwerking met onze leden, partners en medewerkers.
Deze terugblik op 2018 is mijn laatste, omdat ik zoals bekend per 1 juni a.s. de organisatie ga
verlaten. Vanaf deze plaats wil ik u graag bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en de
stappen die we samen hebben gezet op weg naar een krachtig NHG.

Rob Dijkstra
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Hoogtepunten 2018
Wie we zijn

In deze brochure vindt u een terugblik op 2018. Het is een
selectie van de hoogtepunten van afgelopen jaar.

 Wetenschappelijke vereniging van huisartsen

Met een groot deel van de Nederlandse huisartsen hebben
we in 2018 uitgebreid nagedacht en gesproken over de toekomst van de huisartsenzorg. Tijdens dit breed gedragen
project, Toekomst Huisartsenzorg (zie verderop in deze
brochure), hebben we met zijn allen vernieuwde kernwaarden
en kerntaken geformuleerd. Een mooi project waar ik met trots
op terugkijk.

 13.000 leden
 Voor huisartsen en het praktijkteam

Wat we doen




Wetenschappelijke verantwoorde
beroepsuitoefening ondersteunen
Kwaliteit van de huisartsenzorg bevorderen

Waar we voor staan
 Onafhankelijkheid
 Werkbare kwaliteit
 Goede partner vormen voor leden en

samenwerkingspartners
 Betrouwbaarheid, betrokkenheid,

kritische houding, deskundigheid en
uitgaand van samenwerking
4 NHG Highlights 2018

Rob Dijkstra, huisarts
Bestuursvoorzitter

Tijdens Toekomst Huisartsenzorg zagen we dat het zorgveld
continu verandert, en dat we als vereniging van huisartsen
mee veranderen. Met het NHG behartigen we samen de
inhoudelijke belangen in actuele medische, farmacologische
en politieke kwesties.
Als vereniging openen we ook onze deuren voor nieuwe
ideeën die de huisartsenzorg kunnen verbeteren. Met NHG Lab
werken we samen met huisartsen en huisartsen in opleiding
aan producten voor de huisartsgeneeskunde van nu (zie
binnenflap achter).
Wat we nog meer deden in 2018 leest u in deze Highlights 2018.
Ik wens u veel leesplezier!
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ʻʻDoe waar je
goed in bent
en waar je
trots op bent:
medischgeneralist zijnʼʼ
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Toekomst Huisartsenzorg
Op 21 januari 2019 hebben huisartsen op de
Woudschotenconferentie de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg
bepaald. Met deze herijking laten we als huisartsen nog nadrukkelijker merken dat zij niet
zonder meer generalist zijn, maar medisch
generalist, en dat samenwerken fundamenteel
is voor de uitvoering van het vak. Het bekende
trio kernwaarden is daarmee een kwartet geworden: de kernwaarde ‘gezamenlijk’ is toegevoegd.

Er is een intensief traject voorafgegaan aan deze
herijking: inventarisatie door een inhoudelijke
commissie onder leiding van hoogleraar professor Henriette van der Horst, 70 denksessies met
in totaal 1300 huisartsen door het hele land, en
tot slot een online-enquête voor huisartsen en
aios huisartsgeneeskunde met een respons van
3500. De resultaten van dit bijzondere en breed
gedragen project zijn terug te vinden op de
website Toekomsthuisartsenzorg.nl.
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Kwaliteit met
driejaarlijkse NPA-cyclus
Vanaf 2018 heeft de NPA gewerkt aan een
gebruiksvriendelijker en efficiënter NHGPraktijkaccreditering (NPA). Vanaf 1 januari
2019 is praktijkaccreditering aangepast naar een
driejaarlijkse cyclus. Keurmerkhouders NPA die
hiervoor kiezen, bezoekt de NPA vanaf 2019 niet
langer jaarlijks, maar eens per drie jaar.
De mogelijkheid van tussentijdse NPA-ondersteuning bij kwaliteitsbeleid van de praktijk
blijft bestaan, maar dan facultatief. Op die
manier krijgen praktijken naar behoefte
ondersteuning op maat, maar zonder onnodige
regeldruk.
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We zijn er
voor jou
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V.l.n.r.:
Prof. André Knottnerus,
prof. Jeroen Geurts en
dr. Rob Dijkstra.

Nationale Onderzoeksagenda
Huisartsgeneeskunde
Op 1 februari 2018 nam professor Jeroen Geurts, voorzitter van ZonMw, het eerste exemplaar van de
Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde in ontvangst. De Nationale Onderzoeksagenda
Huisartsgeneeskunde kwam tot stand door een adviesgroep onder voorzitterschap van prof. André
Knottnerus, in samenwerking met alle universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde en bevat bijna
800 huisartsgeneeskundig relevante onderzoeksvragen. De onderzoeksagenda biedt inspiratie bij
de onderwerpskeuze en geeft richting aan onderzoekers, financiers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties voor toekomstig huisartsgeneeskundig onderzoek.

Gezondheid in de wijk
(Preventie in de buurt)

Samenwerken aan gezondheid in de wijk loont. Dit
blijkt uit het succesvolle project Preventie in de buurt
van NHG en RIVM Centrum Gezond Leven. Met de
NHG-Praktijkhandleiding Samenwerken aan gezondheid in de wijk en de gelijknamige e-learning en andere
praktische instrumenten kunnen huisartsen samen met
andere professionals uit de publieke gezondheidszorg
en het sociale domein aan de slag met wijkgerichte
samenwerking. De multidisciplinaire werksessies waar
huisartsen en andere hulpverleners uit de wijk elkaar
hebben gevonden, hebben in veel wijken een nieuw
netwerk opgeleverd.

“Een goede
wijksamenwerking
bespaart mij
als huisarts
tijd”

“Je kunt
efficiënter
patiënten
helpen of
doorverwijzen”

Hoe haal je huisartsen en patiënten over om deel te nemen aan onderzoek? En hoe profiteer je
optimaal van de enorme hoeveelheid reeds bestaande onderzoeksgegevens, big data? Deze en
andere vragen kwamen eind 2018 aan bod tijdens het symposium Onderzoek in de huisartsenpraktijk, georganiseerd door NHG en ZonMw.
Kijk voor meer informatie op www.nhg.org/onderzoeksagenda.
10 NHG Highlights 2018

11

Standaarden, behandelrichtlijnen
en standpunten

De impact van

NHG-Standaarden
 Amenorroe
 Chronische nierschade (nieuw)
 Beroerte (modulair herzien)
 Allergische en niet-allergische rinitis
 Pijn (modulair herzien)
 Diabetes mellitus type 2 (modulair herzien)
 Overspanning en burn-out (nieuw)

Bijna alle huisartsen gebruiken Thuisarts.nl bij de voorlichting
in hun praktijk. Op verzoek van veel huisartsen zijn op Thuisarts.nl
de meer dan 60 afbeeldingen en 150 video’s terug te vinden in
één overzicht op de homepage, met een alfabetische lijst van
alle onderwerpen. Daarnaast is Thuisarts.nl uitgebreid met
gezondheidsinformatie uit de tweede lijn en de ggz als gevolg
van samenwerking van het NHG met de FMS en met Akwa
(Alliantie kwaliteit GGZ).

NHG-Behandelrichtlijnen
 Zonneallergie
 Gordelroos
 Perniones
 Waterpokken
 Fenomeen van Raynaud
 Bursitis olecrani
 Infectieuze balanitis

NHG-Standpunten
 Farmacogenetica
 Cannabis
 Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie
 Aanbevelingen voor het offlabel voorschrijven
van geneesmiddelen (aanpassing)

Thuisarts.nl wordt dagelijks 100.000 keer bezocht door
mensen die vragen hebben over hun gezondheid. De maatschappelijke impact is groot. Thuisarts.nl wint dan ook vele
prijzen, zowel nationaal (populairste Website van het jaar 2018
categorie Gezondheid) als internationaal (Digital Communication Awards: Beste Content Platform van Europa 2018).

13

Handboek
e-consult
Patiënten weten vaak niet welke
digitale mogelijkheden er bij hun
huisartsenpraktijk zijn. Huisartsen
hebben op hun beurt vaak simpelweg
de tijd (en kennis) niet om patiënten
op deze mogelijkheden te wijzen.
Om huisartsen op weg te helpen en
kansrijke e-health-toepassingen
een impuls te geven verscheen het
interactieve handboek met praktische
informatie voor huisartsenpraktijken:
‘E-consult, hoe regelen we dat?!’

Informatiebeveiliging
Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Het belang en de urgentie van
informatiebeveiliging werd hiermee benadrukt: van wachtwoordbeveiliging tot beveiligd delen van persoonlijke informatie. In de herziene PraktijkWijzer Informatiebeveiliging
staat nuttige informatie voor zowel praktijken die nog moeten
starten met informatiebeveiliging als praktijken die al verder
in het proces zijn.

Visie Digitalisering
huisartsenzorg en
project OPEN

We gaan
samen
innoveren

InEen, LHV en NHG werken al jaren nauw samen aan de
digitalisering van de zorg. Daarvoor is een gezamenlijke visie
met bijbehorende agenda van activiteiten vastgesteld. Hierin
staat beschreven hoe de digitale infrastructuur huisartsen
(posten), zorggroepen en gezondheidscentra kan ondersteunen
om de zorg te verbeteren. Concrete voorbeeld hiervan is: het
project OPEN waarbij we samenwerken om online inzage in
het eigen patiëntendossier mogelijk te maken.

14 NHG Highlights 2018
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Ledenforum

is vernieuwd

Medisch-inhoudelijke top 3
Op het Ledenforum helpen huisartsen elkaar verder door vragen te stellen en te beantwoorden.

1. Moet vitamine

D-deficiëntie echt gesuppleerd
worden en zo ja hoe lang dan?
En maken we hier recepten
voor, of laten we mensen zelf
vitamine D-tabletten halen?

15

reacties
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23
reacties

3. Bloedstelpende werking

van suiker: Mocht er
iemand ook ervaringen hebben
met deze methode
of hier meer over weten,
dan hoor ik het graag.

Kortere stukken, pakkende titels, een lead met de essentie, prettig
leesbare teksten, meer beeld, een luchtiger opmaak, meer discussie
en een stevigere opinie. H&W is begin 2018 in veel opzichten vernieuwd
om het blad aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

2. Heeft iemand nog een

sublieme tip om een
beginnend dementerende
oud vrachtwagenchauffeur
te laten stoppen
met autorijden?
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reacties

NHG-Wetenschapsprijs
voor het eerst
uitgereikt

Op 8 juni 2018 is voor het eerst de NHG-Wetenschapsprijs
uitgereikt tijdens de NHG-Wetenschapsdag in het
Amsterdam UMC. De Wetenschapsprijs is bestemd voor het
beste Engelstalige artikel met een huisarts als eerste auteur.
Het NHG geeft met deze prijs erkenning aan huisartsen die
voorlopers zijn in innovatieve en toepasbare wetenschap.
De winnaar van 2018 is huisarts Sander van Doorn.
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Meer gebruiksgemak in
vernieuwde leeromgeving
In onze leeromgeving kunnen huisartsen en
praktijkondersteuners instructiefilms bekijken
en geaccrediteerde e-learnings volgen, op ieder
gewenst moment. Om het gebruiksgemak te
vergroten, is de NHG-Leeromgeving volledig vernieuwd. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen:
 gebruiksvriendelijke vormgeving voor zowel
computer als tablet
 een persoonlijk dashboard

Nascholing

 overzichtelijke weergave van alle

beschikbare e-learnings
 uitgebreide zoekfunctie
In 2018 zijn de PIN Traumatische wonden en
infectiepreventie en de PIN Chronische nierschade het meest gemaakt. Beide e-learnings
zijn hoog (8,0) gewaardeerd. De instructiefilms
zijn in totaal 20.000 keer bekeken.

Bètaversie nieuwe standaardenwebsite
Op het NHG-Congres op 9 november 2018 in
Den Haag konden leden de bètaversie bekijken
van de nieuwe NHG-Standaardenwebsite. Deze
uitprobeerversie van de nieuwe website voor de
NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen
biedt gebruikers meer overzicht, en de informatie is snel te vinden. De nieuwe site is gemaakt
voor soepel navigeren via tablet, telefoon of
computer.
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Deze vijf standaarden zijn in de nieuwe
omgeving klaargezet:
 Rectaal bloedverlies
 Aspecifieke lagerugpijn
 Niet-traumatische knieklachten
 Allergische en niet-allergische rinitis
 Urinesteenlijden

NHGCongres ggz
Het NHG-Congres 2018 stond in het
teken van psychische klachten in de
huisartsenpraktijk. Een breed thema
met een praktische invulling, zoals
hoe begeleid je antidepressivagebruik, en wat is goed advies bij
slaapproblemen?

Herhalen
gespecialiseerd
ggz-medicatie
In het NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie dat begin 2018 verscheen, staat beschreven dat de huisarts niet
verplicht is om gespecialiseerde ggz-medicatie
voor te schrijven; hij mag deze taak ook weigeren als hij zich onvoldoende bekwaam acht of
bij onvoldoende mogelijkheden tot overleg met
de behandelend psychiater.

Afbouwen
antidepressiva
Zowel patiënten als artsen en apothekers
hadden grote behoefte aan handvatten voor
het afbouwen van antidepressiva. De beroepsverenigingen van huisartsen (NHG), apothekers
(KNMP) en psychiaters (NVvP), stelden samen
met de patiëntenkoepel MIND Landelijk
Platform Psychische Gezondheid een document
op voor het afbouwen van SSRI’s en SNRI’s.
Kernboodschappen zijn: start spaarzaam, stop
stapsgewijs en begeleid goed, ook bij starten
en afbouwen.
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Beslissen doe je samen
We geven
je een stem

Een goed geïnformeerde patiënt helpt het
gesprek tussen arts en patiënt in de spreekkamer. In 2018 verschenen verschillende producten ter ondersteuning van samen beslissen.
3 goede vragen
De ‘3 goede vragen’ werden al met succes
gebruikt in de medisch specialistische zorg,
nu is er ook gratis materiaal beschikbaar voor
huisartsenteams. Ook is hiervoor scholing voor
huisartsen ontwikkeld.
Help de dokter met een goed gesprek
De publiekscampagne ‘Help de dokter met
een goed gesprek’ maakt duidelijk dat het belangrijk is dat patiënten hun wensen, angsten
en zorgen uitspreken. De vernieuwde website
begineengoedgesprek.nl geeft heldere tips
waarmee mensen zich kunnen voorbereiden
op hun doktersafspraak en is gebaseerd op
de huisartsencampagne de ‘3 goede vragen’.
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In 2018 startte NHG Lab, een platform waar ideeën van onze
leden vorm kunnen krijgen. NHG Lab is een proeftuin waar
ideeën uitgewerkt worden en waarbij het NHG de leden
ondersteunt om zowel inhoud als proces van het idee verder
te ontwikkelen.

Keuzetabellen Stoppen met Roken en
Diabetes type 2
Twee keuzetabellen: een voor mensen die willen
stoppen met roken en een keuzetabel bij diabetes type 2, ontstaan op basis van door patiënten
geselecteerde en geprioriteerde keuzesituaties.
Leidraad ‘hoe ontwikkel ik een keuzehulp
bij een richtlijn?
Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van nieuwe
en bestaande keuzehulpen de waarborgen, is
een leidraad opgesteld: ‘Hoe ontwikkel ik een
keuzehulp bij een richtlijn?’ Huisartsen en
patiënten kiezen hierdoor gemakkelijk voor een
goede keuzehulp.

Heb je een goed idee
om de huisartsenzorg
te verbeteren?

Kijk op NHG.org/lab voor meer informatie.

Colofon
NHG Communicatie
Redactie en samenstelling
Nicolien van der Gugten
Vormgeving & DTP
Jenny Lindhout
Infographic
Maart 2019

We helpen
je beter dan
je verwacht21
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55%

contributies

15%
subsidies

9%
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Huisarts en Wetenschap

Cijfers tot 1 december 2018; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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2%
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ondersteuning
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Bijlage
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NHG-Standaarden
Bij het up-to-date houden van de gehele set van NHG-Standaarden spelen steeds vaker actuele
ontwikkelingen een rol. Bij de totstandkoming van standaarden vindt uitgebreide consultatie plaats
onder relevante externe partijen waaronder patiëntenorganisaties, de Federatie van Medische
Coördinerende Centra, het Zorginstituut en Pharos – Expertisecentrum gezondheidsverschillen. In
2018 zijn de volgende NHG-Standaarden verschenen:
1. M58 Amenorroe
2. M109 Chronische nierschade (nieuw)
3. M103 Beroerte (modulair)
4. M48 Allergische en niet-allergische rinitis
5. M106 Pijn (modulair)
6. M01 Diabetes mellitus (modulair)
7. M110 Overspanning en burn-out (nieuw)
NHG-Behandelrichtlijnen
In 2018 zijn de volgende NHG-Behandelrichtlijnen verschenen:
1. Zonneallergie
2. Gordelroos
3. Perniones
4. Waterpokken
5. Fenomeen van Raynaud
6. Bursitis olecraniInfectieuze balanitis
Inhoudelijke standpunten
Het NHG neemt regelmatig standpunten in vanwege actuele ontwikkelingen. In 2018 zijn de
volgende Standpunten gepubliceerd:
1. NHG-Standpunt Farmacogenetica
2. NHG-Standpunt Cannabis
3. NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie
4. Aanpassing NHG-Standpunt Aanbevelingen voor het offlabel voorschrijven van
geneesmiddelen
5. Standpunt offlabel voorschrijven huisartsenpraktijk (herzien)
Patiëntenperspectief: Patiëntenperspectief in NHG-richtlijnen (Standaarden en
Behandelrichtlijnen)
Vanuit het NHG vindt 2-maandelijks overleg plaats met medewerkers van de Patiëntenfederatie
Nederland (PFN). Daarin zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de stadia en mate waarin de
PFN dan wel een ziekte-specifieke patiëntenorganisatie (zoals Longfonds, Harteraad, DVN, BVN)
worden betrokken bij de totstandkoming van NHG-richtlijnen. In het najaar van 2018 is daarvoor
vanuit het eerstelijns Hoofdlijnenakkoord ook geld beschikbaar gesteld.
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In 2018 werd een samenwerkingsproject afgerond van NHG (R&W, Thuisarts), InEen,
Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds en Diabetes Vereniging Nederland. Dit resulteerde in
publicatie van 2 keuzetabellen op Thuisarts over:
1. ondersteuningsmogelijkheden bij Stoppen met roken en (
2. stap 3 medicatie bij Diabetes mellitus type 2
Farmacotherapie
In 2018 is gewerkt aan (door)ontwikkeling van het formularium app NHG Rx en het NHGFormularium.
De volgende standpunten zijn uitgebracht/herzien:
Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde
Op 1 februari 2018 is de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde gepubliceerd en
aangeboden aan ZonMw. De agenda is ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal
stakeholders: alle afdelingen huisartsgeneeskunde, de verenigingsraad, de Commissie
Wetenschappelijk onderzoek, de werkgroep wetenschap van de LOVAH, de Nederlandse
Patiëntenfederatie (NPF) en het Kennisinstituut Medisch Specialisten.
Om (internationale) aandacht aan het verschijnen van de agenda te geven zijn
(poster)presentaties en workshops geweest op de NHG-Wetenschapsdag (8 juni 2018,
Amsterdam), European General Practice Research Network (12 mei, Lille) en het Guidelines
International Network (11-14 september, Manchester). Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met
verschillende stakeholders (Patiëntenfederatie Nederland, Diabetesfonds, Nierstichting).
Voor de uitvoering van de agenda is financiering geborgd in het Onderhandelaarsakkoord
Huisartsenzorg 2019-2022 (8 miljoen euro).
Op 5 december 2018 is de agenda samen met de kennisagenda’s van acht andere
beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg gepresenteerd aan drs. Marije Beens, directeur en
plaatsvervangend directeur generaal Curatieve Zorg van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
Symposium ‘Nieuwe ronden, nieuwe kansen!
Op 13 december 2018 is in samenwerking met ZonMw een symposium over onderzoeksmethoden
en -strategieën in de huisartsenpraktijk gehouden. Dagvoorzitters waren André Knottnerus
(voorzitter adviesgroep Onderzoeksagenda) en Janny Dekker (universitair hoofddocent UMCG). Het
symposium was een vervolg op de prioriteringsbijeenkomst voor de Nationale Onderzoeksagenda
Huisartsgeneeskunde en werd bijgewoond door 55 (huisarts)onderzoekers, projectleiders van het
ZonMw Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde en diverse
stakeholders. De uitkomsten van het symposium zijn meegenomen bij de invulling van het
Onderzoekprogramma Huisartsgeneeskunde dat via ZonMw in 2019 zal worden uitgezet.
NHG-Wetenschapsdag
Op 8 juni 2018 is in samenwerking met het VUmc in Amsterdam de NHG-Wetenschapsdag
georganiseerd met als titel ‘Bruggen bouwen tussen onderzoek en praktijk’. 250 bezoekers, een
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evenwichtige mix van praktiserende huisartsen, onderzoekers, aiotho’s en aios, bezochten de NHGWetenschapsdag.
NHG-Wetenschapsprijs
In 2018 werd voor het eerst de NHG-Wetenschapsprijs uitgereikt voor het beste internationale
artikel met een huisarts, aiotho of gepromoveerde aios als eerste auteur. Het NHG geeft met deze
prijs erkenning aan huisartsen die voorlopers zijn in toepasbare en innovatieve en toepasbare
wetenschap. De uitreiking vindt jaarlijks plaats tijdens de NHG-Wetenschapsdag. De winnaar
spreekt namens het NHG op het congres van de North American Primary Care Research Group
(NAPCRG), de organisator van het Amerikaanse wetenschappelijke huisartsencongres.
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Nascholing
Richtlijnen verschijnen in combinatie met een (na)scholingspakket voor deskundigheidsbevordering
met een vraaggerichte manier van werken als uitgangspunt. De persoonsgerichte
huisartsgeneeskundige benadering en contextuele toepassing van richtlijnen hebben hierbij de
aandacht. Het NHG ontwikkelt en biedt groepsgewijze en digitale deskundigheidsbevordering en
nascholingsprogramma’s aan. In de groepsgewijze nascholing wordt samengewerkt met regionale
organisaties en kaderhuisartsen.
1. Een nieuwe leergang, die in 2018 is aangeboden, is ‘Professionele effectiviteit in
persoonsgerichte zorg’, met aandacht voor de ‘Drie goede vragen’, waarvan ook een aparte
workshop is ontwikkeld. Hoewel de opstart veel energie kostte door de complexe
organisatievorm, is de leergang door de deelnemers zeer positief geëvalueerd. Wat betreft
‘Persoonsgerichte zorg’ zal in 2019 een opzet gemaakt worden voor een symposium voor
alle praktijkmedewerkers met diverse thema’s die Persoonsgerichte zorg vormgeven.
2. Er is het afgelopen jaar een start gemaakt met de doorontwikkeling van de leergang ‘Zorg
voor ouderen’, die in 2019 verder uitgerold zal gaan worden.
3. De StiP (Standaard in de Praktijk)-cursus ‘Advance care planning en organisatie rond het
levenseinde’ en de Blended Learning over verdachte huidafwijkingen ondervonden veel
waardering in de praktijk. Het landelijke StiP-College, met korte presentaties over de
belangrijkste onderdelen van de nieuw verschenen NHG-Standaarden en adviezen voor
toepassing in de praktijk, is in 2018 twee maal daadwerkelijk uitgevoerd. Helaas is het
STiP-College daarnaast vaker in de regio aangeboden, maar door gebrek aan belangstelling
afgezegd. In 2019 zal daarom worden onderzocht hoe dit StiP-college een groter bereik
kan krijgen, die makkelijker is te organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een webcast.
4. Zorgvragen zijn continue aan verandering onderhevig. Huisartsen dienen zich voortdurend
aan te passen en hier op in te spelen. Hier is bewust leiderschap voor nodig op meerdere
niveaus en het ontwikkelen van vaardigheden. Tijdens het symposium ‘Medisch
Leiderschap’ lieten huisartsen zich hierin inspireren door de diverse sessies.
5. De Triage-cursus, de cursus ‘Starten met stoppen’ (met roken, basis en vervolg), de EKCcursussen en de StiP ‘Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk’ vonden, net als in
voorgaande jaren, grote aftrek. De werksessies ‘Landelijke Samenwerkingsafspraken GGZ’
en ‘Preventie in de Buurt’, gesubsidieerd met projectgelden, waren nieuwe werkvormen die
met groot enthousiasme zijn ontvangen in het veld.
E-learning-programma’s
1. In de e-learning Programma’s voor Individuele Nascholing (PIN’s) zijn onder meer de
volgende onderwerpen behandeld: traumatische wonden en infectiepreventie, chronische
nierschade, palliatieve zorg, Diabetes mellitus en Overspanning en Burn-out. Al deze elearning-programma’s worden door de cursisten hoog gewaardeerd.
2. Het e-learning programma ‘samenwerken aan gezondheid in de wijk’ is gemaakt in
samenwerking met het RIVM, vanuit subsidie van VWS. Rondom dit thema (samenwerking
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tussen huisartsenzorg en het sociale domein) is ook een praktijkwijzer verschenen en zijn
er groepsnascholingen geweest: project Preventie in de buurt.
Blended learning
De blended learning ‘Verdachte huidafwijkingen’ is opnieuw meerdere malen uitgevoerd op
verschillende plaatsen in het land. De realisatie van Blended learning programma’s (2 per jaar) is
in 2018 nog niet gelukt door het veranderingsproces binnen het NHG-bureau, maar staat voor
2019 in de startblokken.
Op advies van de Verenigingsraad is onderzocht in hoeverre het wenselijk is om het PINabonnement gratis aan alle leden te bieden. Dit leek niet wenselijk: de PIN’s worden zeer goed
gewaardeerd, maar veel leden hebben er geen probleem mee dit in een abonnementsvorm af te
nemen. Wel is het wenselijk dat door meer promotie het PIN abonnement meer onder de aandacht
wordt gebracht.
Thuisarts.nl en Thuisarts-app voor publiek en patiënten: e-health
Bij de kerntaak om medisch-inhoudelijke richtlijnen voor huisartsen te ontwikkelen, hoort ook het
vertalen hiervan voor publiek en patiënten. De NHG-publiekswebsite Thuisarts.nl heeft zich in 2018
verder ontwikkeld tot hét digitale platform van informatie over gezondheid en ziekte en als
ondersteuning van huisarts en patiënt vóór, tijdens en na het consult. In 2018 is bij alle nieuwe en
geactualiseerde NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen patiënteninformatie op Thuisarts.nl
ontwikkeld. Daarnaast is Thuisarts.nl uitgebreid met informatie uit andere betrouwbare bronnen:
29 aandoeningen en behandelingen in het ziekenhuis, ontwikkeld in samenwerking met de
Federatie van Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland: www.thuisarts.nl/ziekenhuis.
Informatie over psychische aandoeningen en stoornissen bij de nieuwe zorgstandaarden en
generieke modules van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.
20 zeldzame ziektes samen met de VSOP
Met subsidie van Zelfzorg Ondersteund! en in samenwerking met Ineen en patiëntenorganisaties
zijn twee keuzetabellen ontwikkeld: een voor mensen die willen stoppen met roken, en een over
medicijnen en leefstijlaanpassingen bij mensen met diabetes type2.
Informatie over samen beslissen met behulp van de 3 goede vragen.
Thuisarts.nl is gekozen tot de populairste website over gezondheid en ziekte in 2018.
Preventie
Het NHG ondersteunt huisartsen bij de landelijk vastgestelde screeningsprogramma’s: Nationaal
Programma Grieppreventie en de bevolkingsonderzoeken Baarmoederhalskanker en Darmkanker.
Met subsidie van het RIVM zijn in 2018 de materialen voor huisartsen (Praktijkwijzer,
Thuisartsteksten, PIN/e-learning) over griep en darmkanker op onderdelen geactualiseerd.
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Spoed
In 2018 is een nieuwe versie van de Triagewijzer verschenen. Er is deelgenomen aan overleggen
met de Redactieraad NTS en overleggen met InEen en LHV. De herziening van het Spoedboekje is
in afwachting van de afronding van de NHG-Behandelrichtlijn Spoedzorg doorgeschoven naar 2019.
Vanaf september 2018 was er een vacature op het dossier Spoedzorg waardoor enkele
werkzaamheden zijn blijven liggen.
Persoonsgerichte zorg en samenwerking met de buurt
In 2018 is het het project van de Patiëntenfederatie Nederland, het NHG en FMS: ‘Leidraad voor
het ontwikkelen van patiënteninformatie en keuzehulpen bij kwaliteitsstandaarden in de curatieve
zorg’ afgerond. Verder hebben het NHG en Pharos onderzocht wat er nodig is om Thuisarts.nl beter
toegankelijk te maken voor laaggeletterden.
In het project Preventie in de buurt werkt het NHG samen met het RIVM, de LHV en Pharos. Doel is
de samenwerking tussen de huisartsenzorg, publieke gezondheid en het sociaal domein in de wijk
te verbeteren. Hierbij wordt in het contact met de patiënt op gestructureerde manier aandacht
besteed aan de lichamelijke, psychische, sociale en maatschappelijke context van zijn functioneren.
Voor de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener is het nodig dat de
huisartsenzorg en zorgverleners in de wijk elkaar goed weten te vinden, op de hoogte zijn van
elkaars mogelijkheden en het aanbod in de wijk aansluit op de behoefte. De gemeente, GGD en
zorggroepen spelen een belangrijke rol in het faciliteren van deze samenwerking. Afronding van dit
project vindt plaats in 2018 met het verschijnen van onder meer een praktijkhandleiding, een
format voor regionale scholing en een Programma voor Individuele Nascholing (PIN), met aandacht
voor gestructureerde persoonsgerichte zorg op basis van het gedachtegoed van het nieuwe denken
over gezondheid.
Programma Informatisering Huisartsenzorg
In 2018 hebben we het programma Informatisering Huisartsenzorg vormgegeven en ingevuld in
vier onderling samenhangende deelprogramma’s.
Patiëntendossier en huisartsenpraktijk
Onder dit deelprogramma vallen alle zaken die direct te maken hebben met opbouw, inrichting van
en werken met patiëntgegevens in de huisartsenpraktijk. In 2018 is een nieuwe versie van het
NHG-Referentiemodel uitgekomen. Hierin is onder meer het vastleggen van vaccinaties uitgewerkt.
Van diverse NHG-Tabellen zijn nieuwe versies uitgekomen, zoals van de ICPC-1 (inclusief
aanpassingen in de thesaurus), de tabel Diagnostische Bepalingen en de tabel
Gebruiksvoorschriften (doseringen).
Omdat er steeds meer patiëntgegevens op verschillende plaatsen in het elektronisch dossier
worden vastgelegd, is het nog wel eens lastig om een overzicht te krijgen van de meest relevante
gegevens. Dit speelt met name bij patiënten met chronische aandoeningen. Om die reden heeft het
NHG geïnventariseerd bij huisartsen en softwareleveranciers welke behoeften er bestaan. Die
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inzichten zijn hebben geleid tot een demo / mock-up van mogelijke presentaties / overzichten. De
demo is bedoeld als hulpmiddel bij discussies om wensen verder aan te scherpen.
In samenwerking met Nictiz en softwareleveranciers is gewerkt aan het beschrijven van
zorginformatiebouwstenen, ZIBs. Hierbij is het NHG Referentiemodel uitgangspunt en er wordt ook
nadrukkelijk gekeken naar met ZIBs uit andere zorgdomeinen en waar mogelijk geharmoniseerd.
ZIBs zijn de basis voor een nieuwe generatie berichten in het huisartsendomein en met name ook
voor de elektronische dossieroverdracht.
De richtlijn Adequate Dosiervoering (ADEPD) wordt geactualiseerd. Eind 2018 is de conceptversie
voor commentaar beschikbaar gesteld. Naar verwachting volgt begin 2019 de publicatie van de
nieuwe versie.
Samen met LHV en InEen is de Praktijkwijzer Informatiebeveiliging geactualiseerd. Mede vanwege
deze samenwerking is deze Praktijkwijzer nu gratis beschikbaar voor de leden van de drie
genoemde koepels.
In 2018 is een start gemaakt met een internationaal meerjaren project om de ICPC-3 te
ontwikkelen. Het NHG participeert in dit project.
Communicatie
Als uitwerking van de visie op multidisciplinaire samenwerking is in 2018 de Leidraad Virtuele
Overlegtafel bij multidisciplinaire samenwerking gepubliceerd.
Medio 2018 zijn vanuit VWS initiatieven genomen om op basis van de Leidraad
medicatieoverdracht in de keten te komen tot een richtlijn medicatieoverdracht. Dit heeft geleid tot
diverse bijeenkomsten waaraan het NHG deelnam namens de huisartsen. Tevens is VWS begonnen
om nader in kaart te brengen wat nodig is voor de implementatie van de beoogde richtlijn.
In het project Medicatieproces wordt met ActiZ, FMS, GGZ Nederland, KNMP, NFU,
Patiëntenfederatie Nederland, NVZA, VWS, Nictiz, VZVZ en HIS- en AIS-leveranciers samengewerkt
om te komen tot een andere manier van het automatiseren van het vastleggen en uitwisselen van
medicatiegegevens. Aangezien de implementatie hiervan in zicht komt, is in 2018 voorruit gedacht
hoe dat aangepakt moet worden.
De VZVZ heeft het NHG benaderd om deel te nemen aan de actualisatie van een drietal
‘autorisatierichtlijnen’. Het betreft hier richtlijnen die aangeven wie wat mag raadplegen via het
Landelijk Schakelpunt, LSP. Bij de autorisatierichtlijn huisartswaarneemgegevens zijn nu ook de
specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten meegenomen. Bij de
autorisatierichtlijn medicatiegegevens zijn nu de overige gegevens die een rol spelen bij
medicatieveiligheid opgenomen. De autorisatierichtlijn acute zorg is nog in behandeling.
Kwaliteit en consultondersteuning
In 2018 zijn geactualiseerde versies van de indicatoren kwaliteit huisartsenzorg gepubliceerd. De
aanpassingen hadden betrekking op de indicatoren voor patiënten met astma (volwassenen,
kinderen), COPD, HVZ, VVR en DM. Over het algemeen betrof het aanpassingen op detailniveau,
zoals het toevoegen van nieuwe bepalingen.
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De Consultwijzer wordt inhoudelijk up to date gehouden, zodat huisartsen in hun HIS alle
informatie rondom een aandoening, inclusief het formularium, bij elkaar kunnen zien. In 2018 zijn
3 updates uitgebracht.
Persoonsgerichte zorg
In samenwerking met Nictiz is het handboek e-Consult opgesteld en gepubliceerd. Het programma
OPEN is in samenwerking met LHV en InEen opgestart. Dit programma heeft als doelstelling
ondersteuning te bieden bij het implementeren van online inzage door de patiënt in hun dossier bij
de huisarts. Begin 2018 is het programmaplan opgesteld en uitgewerkt; vervolgens is dit plan
meegenomen in het Hoofdlijnen Akkoord; daarna en vrijwel het gehele jaar is er met VWS overleg
geweest over de invulling van het hoofdlijnenakkoord. Daarnaast zijn de zogenaamde basiseisen
opgesteld, die beschrijven waaraan softwareleveranciers moeten voldoen.
Beleid
Het NHG is samen met LHV en InEen vertegenwoordigd in een aantal landelijke gremia waaronder
het Informatieberaad Zorg. Onderling is regelmatige afstemming, zowel op bureauniveau als
bestuurlijk, over de diverse agendapunten. In 2018 zijn oa. twee ‘all-in-the-room’ bijeenkomsten
georganiseerd over ICT en huisartsenzorg. Hierbij waren onder andere vertegenwoordigers van
leveranciers, VWS, koepels als ook individuele zorgverleners aanwezig.
NHG, LHV en InEen hebben gedrieën een visie opgesteld en gepubliceerd over huisartsenzorg en
informatiebeleid ‘Visie digitalisering huisartsenzorg 2019-2022’. Onder andere zijn aanbevelingen
van Nictiz uit het White Paper ‘Toekomst digitalisering eerstelijnszorg huisartsen’ overgenomen.
Tegelijkertijd noemt de tripartiete visie een aantal onderwerpen waar al werk van wordt gemaakt,
zoals elektronische toegang tot het dossier voor de patiënt en borging van de kwaliteit van
systemen die huisartsen gebruiken.
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Kwaliteit
NHG heeft als regisseur van het speerpunt kwaliteit samen met LHV en InEen een gezamenlijke
visie op het toekomstige kwaliteitsbeleid van de huisartsenzorg en een daarbij passend
implementatieplan ontwikkeld. Verschuiving van controle en meten naar vertrouwen op de
intrinsieke motivatie van huisartsen om voortdurend te werken aan kwaliteit, zowel individueel als
samen met collega’s zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De visie draagt uit dat huisartsen
toenemend hun zelflerend vermogen zullen aanspreken en naast medisch-inhoudelijke
kwaliteitsindicatoren ook leren van andere beschikbare bronnen van kwantitatieve en kwalitatieve
spiegelinformatie, zoals ervaringen en feedback van patiënten en collega’s, zorggebruik,
zorgverlenerstevredenheid, verhalen en casuïstiek. De verzamelde kennis en spiegelinformatie en
vooral gesprekken hierover vormen input voor kortdurende trajecten (volgens de stappen van de
pdca-kwaliteitscyclus), waarin huisartsen zichzelf en hun praktijk verder ontwikkelen. Via
intercollegiale toetsing kunnen huisartsen elkaar helpen bij dit leerproces. Het werken aan kwaliteit
geeft meer voldoening, wanneer het lukt om zinvolle veranderingen in gang te zetten, tevreden
patiënten te ontmoeten en er werkplezier aan te beleven. Dan pas kunnen huisartsen en hun
medewerkers trots zijn op de geboekte successen en laten zij deze, evenals ervaren
belemmeringen bij het werken aan kwaliteit, graag zien. Een eenvoudige manier om dat inzicht te
geven is gebruik te maken van een kwaliteitsjaarverslag. Dit is ook een handig middel om in
gesprek te gaan met medewerkers, collega’s, patiënten en andere belanghebbenden. Daarmee
wordt samen gebouwd aan gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de huisartsenzorg en
kan ook het toezicht op een andere wijze worden ingevuld.
Afgelopen jaar is tevens de ondersteuning van NHG bij werken aan kwaliteit getransformeerd naar
het NHG-dossier: ‘Organisatie van Kwaliteit in de praktijk.’ Daarop zowel recente nieuwsberichten,
publicaties en overzicht van gelden weten en richtlijnen rondom kwaliteit en beleid van de
huisartsvoorzieningen, verwijzingen naar diverse thema’s van kwaliteitsbeleid en inhoudelijke
ondersteuning in de vorm van handleidingen, voorbeelddocumenten, helpdesk, etc..
Specifiek voor infectiepreventie zijn alle ondersteunende producten gereviseerd en de op basis van
een marktonderzoek op onder meer de LHV Huisartsenbeurs de nieuwe NHG Praktijkkaarten®
gelanceerd.
Daarnaast zijn meetinstrumenten beschikbaar gemaakt die helpen inzicht te krijgen in het eigen
handelen, waaronder een patiëntvragenlijst die spiegelinformatie geeft over het functioneren van
de huisarts. De instrumenten en materialen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld op basis
van ervaringen van gebruikers en actuele ontwikkelingen.
NHG-evenementen
Het jaarlijks NHG congres is een belangrijke mogelijkheid voor de leden om elkaar te ontmoeten en
bij te scholen. Het congres in 2018 had als thema GGZ in de eerste lijn. De deelnemers (ruim
1800) waardeerden de inhoud en de organisatie van het congres als zeer positief. Wel is er enige
aandacht nodig om komende jaren voldoende huisartsen en AIOSen naar het congres te krijgen.
Dit jaar was met name onder de groep AIOS de aanmelding minder. Dit had ook een
organisatorische achtergrond.
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De wetenschapsdag in juni bood weer een mooi podium aan onderzoekers van de huisartsinstituten
en collega’s van het NHG om informatie uit te wisselen. Ook deze dag werd door de bezoekers
zeer gewaardeerd.
Huisarts & Wetenschap
H&W is in 2018 veranderd, maar wat vinden de lezers daarvan? Ruim 700 huisartsen reageerden
op onze enquête. De meeste lezers vinden de veranderingen positief, de waardering is hoog en de
leesbaarheid enorm toegenomen. De nieuwsbrief en de website worden veel gebruikt en voorzien
in een behoefte. De respondenten doen suggesties voor verdere verbetering (praktijkgerichtheid,
website, spelelementen en podcasts) waarmee H&W aan de slag gaat.
Stichting Fonds Alledaagse Ziekten (SFAZ)
De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten (SFAZ) is een door het Nederlands Huisartsen Genootschap
(NHG) opgerichte zelfstandig opererende Stichting. De missie van de Stichting is het verwerven
van fondsen en het daarmee bekostigen van wetenschappelijk onderzoek naar alledaagse ziekten
in de huisartsenpraktijk. Het Fonds heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Het NHG heeft belang bij voornoemd onderzoek met name met betrekking tot de
wetenschappelijke onderbouwing van haar producten zoals standaarden en behandelrichtlijnen.
Het NHG zal vanuit zijn overzicht van lacunes in de wetenschappelijke onderbouwing van richtlijnen
en vanuit de resultaten van de Nationale Huisartsgeneeskundige Onderzoek Agenda het SFAZ op
de hoogte houden van de actuele vraagstellingen op het gebied van Alledaagse Ziekten.
Het NHG heeft het fonds in de startup fase logistiek en financieel bijgestaan.
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Personeel, Opleiding en Organisatie
Organisatie
In het kader van de laatste fase van de reorganisatie (fase 3) is in 2018 gewerkt aan het inrichten
van werkprocessen. Er is een programmastructuur ingericht, als resultaat hiervan zijn vier
strategische programma’s gestart en 14 tactische programma’s (per 1 januari 2019). In 2018 is
het NHG kantoor verbouwd en zijn de voorbereidingen getroffen om flexibel werken in het nieuwe
kantoor mogelijk te maken per januari 2019.
Sinds half 2018 is het Management Team compleet. Per 1 april 2018 is het clusterhoofd Richtlijnen
en Wetenschapsontwikkeling gestart (Swanet Woldhuis). Per 1 juni zijn een nieuwe directeur
bedrijfsvoering gestart (Karen de Bruijn) en een nieuwe bestuurssecretaris (George
Sugirtharajah).
In het team van PO&O is afscheid genomen van een aantal tijdelijk medewerkers en zijn twee
nieuwe P&O adviseurs gestart.
Personeelsbeleid
Na de voorbereidende werkzaamheden eind 2017 is per januari 2018 de overstap gemaakt naar
het personeelsinformatiesysteem van AFAS. Er is gestart met het digitaal inrichten van de
personeelsdossier en gedurende het hele jaar 2018 zijn er meerdere HR-processen geoptimaliseerd
en in AFAS ingericht.
In 2018 is nieuw beleid ontwikkeld op het gebied van de gesprekkencyclus de daaraan gekoppelde
beloningsbeleid en een proces voor de salarisindexatie. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met
het nieuwe beleid, en zal per 1 januari 2019 worden geïmplementeerd. In het nieuwe beleid staat
ontwikkeling van medewerkers meer centraal en wordt de gesprekscyclus digitaal ondersteund in
het HR Systeem AFAS.
In 2018 heeft intervisie als HR instrument voor medewerkersontwikkeling verder vorm gekregen en
is deze werkvorm met instemming van de OR vastgesteld.
Vanwege pensionering van de bedrijfsarts is in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad
een arbodienstverlener gecontracteerd.
In het najaar van 2018 zijn er 2 workshops ‘Gezond werken” georganiseerd. Medewerkers kregen
naast advies over het vinden van een gezonde balans in werkbelasting ook persoonlijk advies over
het instellen van de werkplek door een ergotherapeut.
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Verslag Raad van Toezicht
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Samenstelling gremia
Raad van Toezicht
Bart Berden, voorzitter
Bert Schadé, vicevoorzitter en portefeuille wetenschap (tot 1 juli 2018)
Nelleke Gruijters, portefeuille huisartsgeneeskunde
Hedwig Vos, portefeuille huisartsgeneeskunde
Sander van Norren, portefeuille financiën (tot 1 juli 2018)
Peter Groenewegen, portefeuille wetenschap (per 1 juli 2018)
Roland Wanders, portefeuille financiën (per 1 juli 2018)
Managementteam
Rob Dijkstra, directeur inhoud & bestuursvoorzitter
Paul Wormer, directeur bedrijfsvoering a.i. (tot 1 juni 2018)
Karen de Bruijn, directeur bedrijfsvoering (per 1 juni 2018)
Anika Corpeleijn, bestuurssecretaris (tot 1 april 2018)
George Sugirtharajah, bestuurssecretaris (per 1 juni 2018)
Desiree Beaujean, clusterhoofd Praktijk, kwaliteit en innovatie
Swanet Woldhuis, clusterhoofd Richtlijnontwikkeling en Wetenschap (per 1 april 2018)
Koby van der Knaap, clusterhoofd Implementatie 2 en plaatsvervangend clusterhoofd Marketing en
Communicatie (per 1 juni 2018)
Ondernemingsraad
Anita Wittebol, voorzitter
Jean Vriezen, vicevoorzitter
Tjeerd van Althuis, lid
Marina Kopier, lid
Vroon Pigmans, lid
Brenda van Putten, lid
Iris Wichers, lid
Irene Hamerling, ambtelijk secretaris
Verenigingsraad
Jacobijn Gussekloo, voorzitter
Bram Sprij, vicevoorzitter
Eeke Boerlijst
Jettie Bont
Joop Dopper
Marco Eichhorn
Heike Heineman
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Femke Hohmann
Robbert Keppel
Jean Muris
Lieke van den Nieuwenhof
Diederik van Oord
Bart Osse
Gideon den Ouden
Petra van der Pas
Jolien Poerink
Christine van der Pol
Erik Teunissen
Hans Uijen
Fernanne Verhoeven
Renee Weersma
Henk van Weert
Redactiecommissie H&W
Marian van den Brink (per 1 maart 2018)
Lidewij Broekhuizen (tot 1 juli 2018)
Marianne Dees
Mirrian Hilbink (per 1 juli 2018)
Sjoerd Hobma
Victor van der Meer
Judith Mulder
Bèr Pleumeekers (tot 1 maart 2018)
Nadine Rasenberg
Ivo Smeele, hoofdredacteur
Annet Sollie
Susan Umans
Anita Wittebol
Wim Verstappen
Raad van Advies H&W
Henry Jansen
Wilfred de Koning (tot 10 september 2018)
Marlous Koningsveld-Kortekaas (tot februari 2018)
Josefien van Olmen
Diederik van Oord (tot 10 september 2018)
Ivo Smeele
Hans Uijen, voorzitter
Ronald Veldhuizen
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Loes Wouters
Leden Autorisatiecommissie (AC)
Jean Muris
Patrick Bindels
Jan Winters
Theo Verheij (tot 01-04-2018)
Niels Chavannes (per 01-04-2018)
Otto Maarsingh
Mattijs Numans
Nettie Blankenstein
Corlien de Vries, secretaris
Plaatsvervangend leden AC
Renée Weersma
Henk van Weert
Karel Rosmalen
Henk Schers (tot 01-04-2018)
Marjolein Berger (per 01-04-2018)
Geert-Jan Geersing
Anneke Kramer
Floris van de Laan
Leden NHG-Adviescommissie Standaarden (NAS)
Dré Bartels
Hans Burggraaff
Freerk Edskes
Gemma Kramer
Mirjam Lunter
Patrick van Puffelen
Anja de Vries
Laura de Vries (secretaris)
Wim Willems
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