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Inleiding
Dit jaarverslag geeft in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de strategische
en tactische programma’s zoals die zijn opgenomen in het strategiedocument ‘Route 2022’. In het
document NHG-Highlights 2019, zoals opgenomen in de bijlage, leest u meer over de resultaten die
het NHG bereikt heeft in het afgelopen jaar.
Op het moment waarop wij dit jaarverslag schrijven, worden onze plannen voor 2020 beïnvloed door de
uitbraak van de coronacrisis. We verwachten dat deze crisis beperkte gevolgen heeft voor de bekostiging
van onze activiteiten in 2020 en zien geen verhoogd liquiditeits- of continuïteitsrisico. Het is echter op
dit moment niet zeker of het NHG-Congres 2020 en de WONCA 2021 doorgang kunnen vinden, al dan
niet in een aangepaste vorm. Dit in verband met de dan geldende overheidsadviezen.

Implementatie strategiedocument ‘Route 2022’
Vanuit onze missie en visie en in relatie tot onze strategie ‘Route 2022’1 hebben we in 2019 vier strategische
programmalijnen geformuleerd, waarmee we de komende jaren onze ambities willen bereiken:
■ NHG 3.0: Elke huisarts centraal
Dit programma richt zich op het vernieuwen van het NHG als netwerkorganisatie en het duurzaam
versterken van de relatie en verbinding met huisartsen en aios.
■ NHG Digitaal & toegankelijk
Dit programma richt zich op een passende, toekomstgerichte digitale (infra)structuur met betrekking tot relevante inhoudelijke informatie voor wetenschappelijk onderbouwde huisartsenzorg.
■ NHG Persoonsgerichte zorg
Dit programma richt zich op het verbeteren van informatie op maat voor onze leden en verbeterde
gepersonaliseerde informatie voor de huisarts om de patiëntenpopulatie beter te herkennen en op
basis hiervan passend te kunnen handelen.
■ NHG-bureau als professionele organisatie
Dit programma richt zich op het realiseren van goede randvoorwaarden voor de uitvoering van de
strategische doelstellingen.
Via deze vier strategische programmalijnen, die in nauw overleg met onze medewerkers en leden tot
stand kwamen, willen wij een wetenschappelijk gefundeerde en kwalitatief hoogstaande uitoefening
van de huisartsgeneeskunde in de praktijk blijven bevorderen en verbeteren. Aldus wil het NHG van
toegevoegde waarde zijn voor zijn leden.
2019 was het eerste uitvoeringsjaar van onze strategie ‘Route 2022’. Het geloof in de realisatie ervan
groeit en we zien dat er belangrijke stappen worden gezet om impact te realiseren voor de huisartsgeneeskunde in het algemeen en voor onze leden in het bijzonder. In dit document geven we concreter
aan wat we voor onze leden in het verslagjaar hebben betekend.
Bij ons werk zijn de adviesraden in 2019 weer belangrijke klankborden geweest die het bestuur en
bureau op een constructieve wijze hebben geadviseerd over focus, keuzes en prioriteiten in de dienstverlening en producten en de daarbij behorende accenten. We willen hen graag bedanken voor hun tijd,
inspanningen en waardevolle bijdragen.
1

Opgenomen in het document ‘Samen verder werken aan Route 2022’.
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Kenniscentrum en Thuisarts.nl
We hadden een sterke focus op het optimaliseren van onze dienstverlening. Door met informatietechnologie onze producten en diensten te ontsluiten en deze gebruiksvriendelijk toepasbaar te maken voor
alle medewerkers in de huisartsenpraktijk, denken we voor meer toegevoegde waarde voor onze leden
gezorgd te hebben.
In 2019 is ook het Kenniscentrum operationeel geworden, waar leden en stakeholders concrete vragen beantwoord krijgen. Met het Kenniscentrum kunnen de leden gebruikmaken van een informatie- en kennisnetwerk.
Daarnaast hebben we nieuwe keuzehulpen ontwikkeld die voor de patiënt de mogelijke keuzes inzichtelijk maken en die bovendien bijdragen aan persoonsgerichte zorg. In 2019 is Thuisarts.nl verder
doorontwikkeld, zodat patiënten zoveel mogelijk de eigen regie blijven houden en goed geïnformeerd
zijn, ook voorafgaand aan het bezoek aan de huisarts. Het aantal bezoeken aan Thuisarts.nl steeg van
100.000 naar 160.000 per dag. Ook kreeg Thuisarts.nl met het Certificaat voor toegankelijkheid erkenning voor het feit dat de website goed toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Portfolioanalyse
De beperkte middelen en de grote werkvoorraad maken het voor het NHG noodzakelijk om keuzes te
maken. In 2019 is het proces gestart om de productportfolio van het NHG aan te passen. Doel is een
evenwichtig productportfolio te creëren die het NHG ook daadwerkelijk tot uitvoering kan brengen,
kwalitatief en kwantitatief. Dit betekent dat producten en diensten die een onvoldoende bijdrage
leveren aan de verenigingsdoelstellingen worden afgestoten. Uiteraard gaan we hierover in overleg met
onze leden voordat we hierin daadwerkelijk keuzes maken.

Programmatisch werken
In 2019 is ook de stap geïntroduceerd naar een nieuwe manier van werken in programma’s en projecten.
Dit betekende voor iedereen een omschakeling. Hierbij hoorde ook het opleiden van medewerkers om
conform de nieuw gestelde eisen te gaan werken. De nieuwe manier van werken heeft in het verslagjaar
grote consequenties gehad voor de kantoororganisatie en bemensing, de administratieve organisatie
en de inzet van informatietechnologie. In 2019 is de verbouwing van het NHG-kantoor naar een flexibel
kantoor afgerond. De nieuwe kantooromgeving stimuleert en ondersteunt de nieuwe manier van samenwerken binnen het NHG. Om deze nieuwe werkwijze verder te faciliteren is in 2019 een inhaalslag
gemaakt met de ICT-voorzieningen. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers flexibel en plaatsonafhankelijk kunnen werken. De nieuwe strategie vraagt ook gericht aandacht voor de benodigde cultuuromslag die hoort bij een meer vraag- en klantgerichte focus.

NHG-Congres
In 2019 kwamen ruim 1300 huisartsen in het MECC in Maastricht bijeen voor het jaarlijkse NHGCongres. Het thema luidde ‘Relax, ’t is gewoon complex!’. Het was een mooi en praktisch congres met
goede sessies. Na het congres hebben wij de deelnemers gevraagd wat ze van de dag vonden. Over de
resultaten mogen we tevreden zijn. Het congres scoort een 7,8 (afgerond een 8). Daarbij zou 94% van de
bezoekers het congres aanbevelen bij een collega.
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NPA Praktijkaccreditering
De beroepsverenigingen hebben eind oktober 2018 het besluit genomen – bevestigd door het College
van Deskundigen op 14 november 2018 – dat huisartsenpraktijken niet verplicht zijn om jaarlijks een audit af te nemen. Eén audit per drie jaar volstaat voor het behoud van de certificering. De ingangsdatum
van dit besluit was 1 januari 2019. Onze dochteronderneming NPA (behorend bij de groep NHG) voert
deze audits uit. Doordat het aantal auditbezoeken vermindert, is het logische gevolg van dit besluit
dat de omzet van NPA daalt. NPA heeft hierop voortvarend geanticipeerd om te voorkomen dat NPA in
een structureel verlieslatende positie terecht zou komen. Dit zou ook de continuïteit van de audits in
gevaar kunnen brengen. De noodzakelijke veranderingen in de organisatie en werkwijze zijn door NPA
adequaat geïmplementeerd, zonder dat dit gepaard is gegaan met grote personele gevolgen. We zijn
blij met dit resultaat.

Tripartite samenwerking LHV, InEen en NHG
Het belang van de huisartsen en de -zorg en eerste lijn bindt de LHV, InEen en het NHG. In 2019 is
ingezet op meer samenwerking tussen de drie organisaties. We hebben succesvolle en vruchtbare bijeenkomsten gehad met de drie managementteams om te verkennen op welke wijze de organisaties op
verschillende dossiers meer kunnen samenwerken.

Besturing NHG
In 2019 is de procedure gestart om een nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur van het NHG te
werven. Die procedure heeft uiteindelijk geen nieuwe bestuursvoorzitter opgeleverd. Vervolgens is
een Commissie van Goede Diensten ingesteld om de wervings- en selectieprocedure te evalueren en te
adviseren over het vervolgtraject. De resultaten van de Commissie van Goede Diensten is besproken in
de algemene ledenvergadering van 9 oktober 2019.

Financiën en risico’s
Het NHG heeft voor de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van de huisartsgeneeskunde eenmalig
extra kwaliteitsgelden ontvangen via Zorgverzekeraars Nederland om het richtlijnenprogramma verder
te ontwikkelen, te actualiseren en te verbeteren.
Er zijn geen belangrijke risico’s en onzekerheden geweest bij het NHG op het gebied van de strategie,
operationele activiteiten, financiële positie, financiële verslaggeving en relevante wet- en regelgeving.
Het NHG heeft een financieel goed jaar achter de rug met een positief resultaat.

Tot slot
Het zal duidelijk zijn dat het NHG in ontwikkeling is. Er is veel gebeurd en in gang gezet in 2019. De
resultaten van onze activiteiten worden steeds zichtbaarder. Zowel het bereik van onze diensten als de
waardering daarvan laten een duidelijke groeitrend zien. Hieruit concluderen we dat we op de goede
weg zitten bij het doorvoeren van de vernieuwingsmaatregelen. Terwijl op bestuurlijk niveau de nieuwe
besturing van het NHG de gemoederen bezighield, ging het werk op de werkvloer gewoon door.
Jaarverslag NHG 2019

4

De resultaten in 2019 hebben we behaald dankzij onze toegewijde medewerkers. Zij verdienen een
groot compliment voor hun doorzettingsvermogen, flexibiliteit, creativiteit en loyaliteit in deze snel
veranderende tijd. Eigenschappen die we ook in 2020 nodig hebben om de dienstverlening aan de
leden adequaat vorm te geven. We liggen op koers om ‘Route 2022’ te verwezenlijken. Dankzij ieders
inzet is er veel voortgang gerealiseerd in de diverse programma’s en zijn we ervan overtuigd dat we de
doelstellingen uit het Jaarplan 2020 gaan realiseren.

Vooruitblik 2020
Het NHG zal in 2020 de ingezette strategie ‘Route 2022’ verder ten uitvoer brengen. Vanuit de behoefte
aan focus en haalbare doelen is prioritering van werkzaamheden aan de orde. Dit in relatie tot de
toegevoegde waarde voor de leden van elk product en elke dienst van het NHG. Met de ontwikkeling en
uitvoering van een portfolioanalyse is in 2019 een eerste stap gezet om te komen tot een helder afgestemde portfolio. Dit proces wordt in 2020 gecontinueerd. Doel is dat de portfolio maximaal aansluit op
de missie, visie en strategische koers van het NHG én dat deze goed uitvoerbaar is voor de organisatie.
Digitalisering transformeert onze maatschappij in een razendsnel tempo. De zorg digitaliseert ook,
maar minder snel. Dat gaat de komende jaren naar verwachting sterk veranderen. Een van onze strategische programma’s is ‘Digitaal en toegankelijk’. Dit programma heeft als doel zorg te dragen voor
een passende, toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur voor de huisartsenzorg. In 2020
ontwikkelen we de bij een veranderende huisartsenzorg passende, toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur verder door. Dit conform het visiedocument ‘Visie digitalisering huisartsenzorg 2019-2022’.
Thuisarts.nl is een succesvol product. Het wordt gewaardeerd door zowel huisartsen als burgers/patiënten
en kan echt als een merk gezien worden. Het succes heeft geleid tot veel interesse voor uitbreiding
voor specifieke doelgroepen en samenwerking met andere partijen. In 2020 wordt flink geïnvesteerd in
onderzoek naar mogelijkheden van doorontwikkeling van Thuisarts.nl. Uitgangspunt daarbij vormen a)
de eigen kernwaarden van het NHG (‘onafhankelijk, betrouwbaar en toegankelijk’) en b) relevantie voor
de huisartsenvoorziening.
Het NHG is een vereniging en geen commerciële partij. In de huidige situatie betalen leden buiten de
lidmaatschapskosten voor additionele producten en diensten, zoals fysieke nascholing en e-learnings.
In 2020 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een abonnementsmodel waarbinnen serviceproducten en diensten worden aangeboden. We streven daarbij naar een model waarmee onze leden zo
veel mogelijk waarde zien van het lidmaatschap. Een gedetailleerde invulling van het lidmaatschap op
basis van een behoefteonderzoek onder leden en niet-leden wordt in 2020 en 2021 nader uitgewerkt.
Het besluit van de beroepsverenigingen rondom de frequentie van de audits heeft een aanmerkelijke
impact op onze dochteronderneming NPA gehad. Het heeft echter NPA ook de mogelijkheden gegeven
om beleid te formuleren dat beter bij de wensen van de deelnemers past. In 2020 wordt ook de samenwerking tussen het NHG en NPA herijkt om de statutaire doelstellingen verder te verwezenlijken en de
positie van NPA te verstevigen. Daarnaast ligt de aandacht bij het verbeteren van de werkprocessen, de
interne controle en het verder professionaliseren van de organisatie.
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Op basis van het advies van de Commissie – dat aansluit bij een eerder advies van organisatieadviseur Rohen (2015) – en mede in relatie tot een evaluatie van de afgelopen periode, heeft de Raad van
Toezicht geconcludeerd dat het in de huidige tijd niet meer mogelijk is om met een eenhoofdige Raad
van Bestuur zowel kwantitatief als kwalitatief de bestuurlijke en bureau-ambities waar te maken en
het NHG in zijn geheel adequaat aan te sturen. In dit licht heeft de Raad van Toezicht besloten dat een
tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur noodzakelijk is om aan alle uitdagingen het hoofd te bieden.
Om de tweehoofdige Raad van Bestuur zo goed mogelijk tot zijn recht te kunnen laten komen en het
NHG stevig in diverse gremia te kunnen vertegenwoordigen, acht de Raad van Toezicht (in overeenstemming met het advies van de Commissie van Goede Diensten) ook een versteviging van het echelon
onder de Raad van Bestuur noodzakelijk. Er is na een positief advies van de Verenigingsraad en Ondernemingsraad besloten om het leiderschap van de twee inhoudelijke clusters, te weten Richtlijnontwikkeling & Wetenschap en Praktijk en Kwaliteit & Innovatie, gedeeld te maken door naast het betreffende
clusterhoofd ook een huisarts te benoemen in de leiding van het cluster. De huisarts is ook lid van het
managementteam. Door de huisarts in het managementteam te positioneren wordt de inbreng van de
huisartsgeneeskundige visie ook bij de beleidsvoorbereiding en de besluitvorming rond strategische
beleidskeuzen in het echelon onder de Raad van Bestuur structureel verstevigd. Hiermee wordt ook
de balans in de top van de organisatie tussen professioneel management enerzijds en de inbreng van
huisartsgeneeskundige expertise anderzijds hersteld.

Managementteam Nederlands Huisartsen Genootschap
Wendy Borneman, Hans van der Schoot, Eric de Brouwer, Desirée Beaujean, Swanet Woldhuis, Daphne Laeijendecker,
Ivo Smeele, Jako Burgers en George Sugirtharajah
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NHG-Highlights

Hoogtepunten uit 2019

Brengt
wetenschap
naar de
praktijk

Inhoud
Voorwoord
Campagne aios-lidmaatschap

6-7

Richtlijnen 2019

8-9

Herziene NHG-Standaard CVRM

10

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde ZonMw

11

NHG-Congres Relax, ‘t is gewoon complex

12

Praktijkkaarten infectiepreventie

13

Hoogtepunten Thuisarts.nl

14 - 15

Gezamenlijke visie op kwaliteit

16

NPA past kwaliteitsnormen aan

17

E-learning Voeding in de spreekkamer
Pneumokokkenvaccinatie bij 60+

18

OPEN: online inzage medische gegevens

20

Samenwerking Nationale eHealth Living Lab

21

HAweb Ledenforum

22

H&W, crossmediale uitgave

23

Kerntaken in de praktijk

24

Centrale rol voor NHG-Kenniscentrum

25

Opbrengsten en Kosten 2019
2 NHG Highlights 2019
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19

26 - 27
3

Wie we zijn
■
■
■

Wetenschappelijke vereniging van huisartsen
Ruim 13.000 leden
Voor huisartsen en het praktijkteam

Wat we doen
■

■

Bevorderen van wetenschappelijk verantwoorde
beroepsuitoefening
Verhogen kwaliteit van de huisartsenzorg

Waar we voor staan
■
■
■

■

Onafhankelijkheid
Werkbare kwaliteit
Goede partner vormen voor leden
en samenwerkingspartners
Kernwaarden:
betrouwbaar | betrokken | kritisch | deskundig

Hoogtepunten 2019
Beste lezer,
Na het vertrek van de bestuurder Rob Dijkstra
is het mij een bijzondere eer als waarnemend
bestuurder enige tijd een bijdrage te mogen leveren aan het NHG en daarmee aan de kwaliteit
van de huisartsenzorg.
Als NHG onderhouden we actief contact met
verschillende organisaties, om zo inhoudelijk
richting te blijven geven aan de positionering
van de huisarts en de huisartsenzorg en hen
adequaat te faciliteren bij hun werkzaamheden. Wij zijn er trots op dat mede door deze
contacten in 2019 de subsidie voor het richtlijnenprogramma van 1,9 naar 2,4 miljoen euro
is verhoogd. Hiermee kunnen we het ontwikkelen en actualiseren van wetenschappelijk
onderbouwde richtlijnen up-to-date houden
en verder verbeteren.
De belangen en behoeften van onze leden veranderen continu. Om hier goed bij aan te sluiten is
het meerjarendocument ‘Route 2022’ opgesteld.
Vanuit vier strategische programma’s werken
we aan standpunten, productvernieuwing, ver-
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Dr. Hans van der Schoot,
waarnemend bestuurder

beterde dienstverlening en versterking van de
inbreng van (en verbinding met) onze leden. We
vertalen dit binnen het NHG in veertien tactische programma’s, die tot inhoudelijke verbeteringen van de huisartsenzorg moeten leiden.
Een hoogtepunt uit de laatste Algemene Ledenvergadering van 2019 is de benoeming van de
nieuwe voorzitters van de Raad van Toezicht
en de Verenigingsraad, respectievelijk prof.
dr. Henriëtte van der Horst en dr. Henk Schers.
We zijn blij met deze nieuwe voorzitters en hebben er alle vertrouwen in dat zij de vereniging
op koers én toekomstbestendig houden, dit met
intensieve contacten naar de achterban!
5

Campagne
aios-lidmaatschap
Verenigen is niet altijd meer vanzelfsprekend.
Zeker onder jongeren. De aios zijn bepalend
voor de doorontwikkeling van het huisartsenvak in de toekomst en daarmee ook voor het
bestaansrecht van het NHG. Om de instroom
van leden zoveel mogelijk te bevorderen zijn er
campagnes gericht op zowel beginnende als pas
afgestudeerde aios. Als je net als huisarts begint
kun je namelijk alle hulp en advies gebruiken.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten
we zien dat toegang tot praktische kennis en
updates onmisbaar is. Evenals het meewerken
aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het
vakgebied.

Campagnematerialen
■ nhg.org/starters
■ e-mailings
■ flyers
■ posters

De campagne ‘NHG: je partner in de praktijk’
laat de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor de startende huisarts zien. Nieuw
is de introductie van een contributiecategorie
voor starters: € 299,- voor het eerstkomende
kalenderjaar.

■ advertenties
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Richtlijnen 2019

De NHG-Standaardenwebsite is in 2019 aangevuld,
er staan ruim 30 richtlijnen
op. Meer info:
richtlijnen.nhg.org

De volgende richtlijnen zijn gepubliceerd in 2019:
■

NHG-Standaard Angst

■

NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement

■

NHG-Standaard Depressie

■

NHG-Standaard Schouderklachten

■

NHG-Standaard Stabiele angina pectoris

■

NHG-Behandelrichtlijn Urticaria en angio-oedeem

Aanbeveling alfablokkers bij urinesteenlijden herzien

■

NHG-Behandelrichtlijn Worminfecties

■

Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz

■

Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement

In plaats van een hele richtlijn te herzien, richten we ons meer
op het herzien van afzonderlijke aanbevelingen. Een mooi
voorbeeld is de herziening van de aanbeveling over alfablokkers
voor patiënten met urinesteenlijden. We maken daarnaast
duidelijker onderscheid tussen sterke en zwakke aanbevelingen.

■
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Module Medicatiebeoordeling
(onderdeel MDR Polyfarmacie bij ouderen)

In 2019 is de sterke aanbeveling tégen het gebruik van alfablokkers gewijzigd naar een zwakke aanbeveling vóór het gebruik.
Zwakke aanbevelingen zijn te herkennen aan de term ‘overweeg’
om iets te doen of te laten. Bij zwakke aanbevelingen is er meer
ruimte dan bij sterke aanbevelingen om samen met de patiënt
de voor- en nadelen van de verschillende opties te bespreken en
samen te beslissen.

9

Kennisprogramma
Huisartsgeneeskunde
ZonMw van start

De richtlijn is bedoeld
om persoonsgerichter
te kunnen werken en
biedt ruimte voor gedeelde besluitvorming

Herziene NHG-Standaard CVRM
Rond de publicatie van de herziene multidisciplinaire richtlijn en de NHG-Standaard
Cardiovasculair risicomanagement was er veel
discussie over de streefwaarde van 1,8 voor het
LDL-cholesterol. De richtlijn is inhoudelijk
gebaseerd op de Europese richtlijn, waarin deze
waarde wordt genoemd.
De herziening bevordert eenduidig beleid, dat
losstaat van de hoofdbehandelaar.

Belangrijkste wijzigingen
■

■

■

Hulpmiddelen
■

■

■
■
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Meer gedifferentieerde streefwaarden voor
bloeddruk en cholesterol
Meer aandacht voor kwetsbare ouderen,
maatwerk en gezamenlijke besluitvorming
Onderscheid tussen primaire en secundaire
preventie is vervallen

Praktische handleiding en voorlichtingsfilm
voor huisartsen
Herziene uitgave boek CVRM in de
huisartsenpraktijk
PIN CVRM
4 nieuwe patiëntvideo’s op Thuisarts.nl

Hoe organiseren we dat huisartsen toegang hebben
tot de meest actuele kennis uit de wetenschap en de
praktijk? Het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde
van ZonMw faciliteert hierin. Het programma maakt
inzichtelijk welke onderzoeksonderwerpen zorgprofessionals, patiënten en andere betrokkenen belangrijk
vinden. Op deze manier kunnen huisartsen klachten en
problemen van patiënten beantwoorden, van eenvoudig
tot complex. Voor dit programma is de komende vier
jaar acht miljoen euro beschikbaar.
De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde, een initiatief van het NHG, vormt de basis van
dit kennisprogramma. Begin 2018 werd het eerste
exemplaar aangeboden aan ZonMw.

De Onderzoeksagenda bevat
bijna 800 huisartsgeneeskundig
relevante
onderzoeksvragen

Meer info: nhg.org/onderzoeksagenda
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NHG-Congres:

Relax, ’t is
gewoon complex
Ruim 1500 huisartsen reisden vrijdag 15 november 2019 naar
het MECC in Maastricht om zich een dag lang te verdiepen in
diverse aspecten van complexe huisartsenzorg. Congresvoorzitter François Schellevis sprak de zaal toe: ‘… als het goed is
weet u maandag hoe u een complex probleem het beste kunt
aanpakken, wat daarbij uw eigen grenzen zijn en wie u kunt
inschakelen. Huisartsen zijn experts in het omgaan met complexe
problemen.’
In de e-learning Complexe zorg, hoe pak je dat aan worden
verschillende tools die in het congres aan bod zijn gekomen,
verder uitgewerkt.

François Schellevis,
Congresvoorzitter 2019

Inspirerend
dagprogramma
25 keuzesessies
■ 48 sprekers
■ Netwerken met collega’s

Praktijkkaarten maken infectiepreventie
eenvoudiger
Werken volgens de NHG-Richtlijnen is in de dagelijkse praktijk niet altijd eenvoudig. Neem bijvoorbeeld
de aanbevelingen uit de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.
Om infectiepreventie eenvoudiger te maken, zijn samen met
huisartsen vijf verschillende NHG-Praktijkkaarten ontwikkeld
waarop overzichtelijke schema’s en duidelijke tekeningen staan.
Deze zijn geschikt voor alle praktijkmedewerkers.
■

■

■

■
■
■

Handhygiëne (handen reinigen met handalcohol of water
en zeep)
Gebruik persoonlijke beschermingsmaatregelen (handen,
werkkleding, steriele versus niet-steriele handschoenen)
Aan- en uittrekken niet-steriele handschoenen
Reiniging-desinfectie-sterilisatie medisch instrumentarium
Afvalbeheer huisartsenpraktijk

3709 leden bestelden
een eerste set gratis
praktijkkaarten en
bezoekers van het
NHG-Congres konden
de set afhalen

Hoogtepunten

Meer info:
thuisarts.nl/keuzehulp/
testen-op-prostaatkanker

Bezoeken Thuisarts.nl 2019

250,000

Bezoeken per dag
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Keuzehulp Testen op prostaatkanker?
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Toegenomen populariteit
De populariteit van Thuisarts.nl is enorm
toegenomen: het aantal bezoeken steeg van
gemiddeld 100.000 naar maar liefst 160.000
per dag. Tijdens de weken dat de eikenprocessierups veel klachten gaf, waren er zelfs uitschieters van boven de 200.000 bezoeken per dag.
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Nu ook toegankelijk voor mensen met een
beperking
Thuisarts.nl kreeg in 2019 het Certificaat van toegankelijkheid van het Waarmerk drempelvrij.nl.
Een erkenning voor het feit dat ook mensen met
een beperking (zoals doof- en blindheid) goed
gebruik kunnen maken van de website.

De keuzehulp Testen op prostaatkanker? helpt mannen die
hierover vragen hebben een weloverwogen keuze te maken.
Een PSA-bepaling wordt uitgevoerd bij goed geïnformeerde
patiënten die op de hoogte zijn van de voor- en nadelen van
de screening. De patiënt kan de keuzehulp zelf doorlopen op
Thuisarts.nl en daarna samen met de huisarts bespreken.

De keuzehulp is ontwikkeld in
samenwerking met het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis en het
Radboudumc in Nijmegen,
de ProstaatKankerStichting.nl
en de Nederlandse Vereniging
voor Urologie.

InEen, LHV en NHG
presenteren gezamenlijke
visie op kwaliteit
Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer werkplezier, daar gaat het om
in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV
en NHG. Deze gezamenlijke visie geeft huisartsenpraktijken
en -organisaties heldere kaders voor het werken aan kwaliteit.
Maatschappelijke trends, nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg veranderen de kijk op
kwaliteit in de huisartsenzorg. Naast patiënten en huisartsen hebben ook andere partijen belang bij
een goede kwaliteit van de huisartsenzorg. Maar wat betekent kwaliteit nu precies? En hoe leveren we
dat? Hoe maken we het eenvoudiger en overzichtelijker? Deze vragen beantwoordt het gezamenlijke
visiedocument.

Samen leren en werken aan kwaliteit gaat niet vanzelf.
Huisartsen kunnen rekenen op ondersteuning van:
■
■

■

elkaar: praktijk, hagro, toetsgroepen, andere vertrouwde verbanden
lokale en regionale huisartsenorganisaties: kringen, zorggroepen,
huisartsenposten, gezondheidscentra, scholingsorganisaties
landelijke koepelorganisaties: InEen, LHV,NHG
Meer info: nhg.org/kwaliteit
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NPA past
kwaliteitsnormen aan
De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) wordt steeds eenvoudiger, efficiënter en gebruiksvriendelijker. Na de introductie
van de driejaarlijkse hercertificering volgt nu een herziening
van de kwaliteitsnormen. In 2019 zijn nieuwe conceptnormen
opgesteld en is een commentaarronde geweest. Vanaf 2020
verandert hierdoor de inhoud van de NPA-audit.
Doel: goede balans tussen ‘vinken en vonken’: het stimuleren
van het zijn van een lerende organisatie en het laten zien dat
de praktijk verantwoorde zorg levert.

Samen leren
en verbeteren
■ Zorg op orde
■ Team op orde
■ Praktijk op orde

PIN | 3 punten | 3 uur

E-learning Voeding
in de spreekkamer

Pneumokokkenvaccinatie
bij 60-plussers

Voeding is een belangrijk en regelmatig terugkerend onderwerp in de huisartsenpraktijk. Ook in de media is er volop
aandacht voor gezond eten en voedingstrends. Om huisartsen
te ondersteunen in een goed advies richting de patiënt, heeft
het NHG een aparte nascholing over voeding gemaakt.

Vanaf 2020 komt de pneumokokkenvaccinatie beschikbaar in
de huisartsenpraktijk voor mensen tussen 60 en 75 jaar.
De voorbereidingen om het vaccinatieprogramma voor en door
huisartsen zo makkelijk mogelijk te laten verlopen zijn
in 2019 gestart.

Voeding in de spreekkamer

In de e-learning is ook aandacht voor voedingsadviezen bij medische problemen:
■
■
■
■

hoge bloeddruk
diabetes mellitus type 2
gewichtsverlies bij ouderen
kinderen met overgewicht

Het NHG is aan de slag gegaan met:
■

■
■

■

een handleiding pneumokokkenvaccinatie met
achtergronden en praktische informatie
een e-learning over pneumokokkenvaccinatie
een infographic en een voorbeeldtekst voor de
uitnodigingsbrief
toegankelijke informatie op de website Thuisarts.nl

NHG, RIVM en
SNPG werken
samen aan
productontwikkeling
pneumokokkenvaccinatie

Ondersteuning HIS’en

De e-learning
Voeding in de
spreekkamer
komt tegemoet
aan het verzoek
van meerdere huisartsenopleidingen

Het NHG heeft in overleg met het RIVM en de verschillende
HIS-leveranciers de benodigde functionaliteit met de vereiste
specificaties in de steigers gezet, zodat ruim voor de start van
het programma in alle HIS’en een goede ondersteuning van
het vaccinatieprogramma is opgenomen.
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OPEN helpt huisartsen bij inzage
medische gegevens
Patiënten kunnen vanaf 1 juli 2020 online hun
medische gegevens inkijken. LHV, InEen en NHG
hebben het programma OPEN in het leven geroepen, dat huisartsen en huisartsenorganisaties
helpt bij het verlenen van toegang aan patiënten tot (een deel van) hun medische gegevens.
Daarbij gaat het om onder andere medicatie,
episodes, laboratoriumuitslagen, meetwaarden
en geneesmiddelovergevoeligheden.
OPEN maakt afspraken met HIS-leveranciers
over het ontsluiten van gegevens (techniek),
zodat de huisarts dat niet zelf hoeft te doen.

Ontsluiten van
Patiëntengegevens uit de
Eerstelijnszorg in
Nederland
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Ook biedt OPEN huisartsen(organisaties)
praktische ondersteuning, onder andere door
scholing en hulp bij het plannen en invoeren
van ICT-aanpassingen.

Samenwerking
National eHealth Living Lab
Het NHG gaat samenwerken met het National eHealth Living
Lab (NeLL - het onafhankelijke, wetenschappelijke kennisplatform voor e-health) om wetenschappelijke onderbouwing
en goed gebruik van e-health toepassingen in Nederland te
stimuleren.

Nieuwe
ontwikkelingen
moeten de praktijk
faciliteren,
niet frustreren

Meer info: open-eerstelijn.nl
Een ander aandachtsgebied is het uitbreiden van digitale
vaardigheden en e-health in de huisartsopleidingen en nascholingen. De samenwerking tussen NHG en NeLL betekent
onder meer dat partijen samen optrekken om wetenschappelijke toetsing en criteria te ontwikkelen om digitale
gezondheidsinformatie en zorgtoepassingen te beoordelen.

Foto boven: Oud-bestuursvoorzitter Rob Dijkstra (links)
en Niels Chavannes, hoogleraar
Huisartsgeneeskunde en
oprichter van NeLL.
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Stijging bezoek
Ledenforum ruim
50% ten opzichte
van 2018

Ledenforum
In 2019 zijn er meer dan 44.000 bezoeken geweest aan het Ledenforum en zijn er ruim 115 berichten geplaatst. De onderwerpen
variëren van medisch-inhoudelijk tot praktijkorganisatie.

Medisch-inhoudelijk:

2. Pneumokokken-

op prostaatkanker

vaccinatie door

met PSA

de huisarts

In 2019 ontwikkelde H&W zich verder tot een crossmediale titel met
als speerpunten online first-publicatie, een grotere interactie met ons
lezerspubliek en publicatie van actuele discussies over onder meer
borstkankerscreening en de aangepaste LDL-waarde.

Nieuw: H&W-podcast

TOP 3 onderwerpen

1. Preventief screenen

Crossmediale uitgave

3. Postcoïtale hoofdpijn

Daarnaast was de introductie van de H&W-podcast een belangrijke
mijlpaal, waarmee we tegemoetkomen aan de behoeften van de
moderne lezer/luisteraar. Een selectie van de artikelen is nu ook te
beluisteren via onze maandelijkse podcast, die we samen met de
huisartsen van HuisartsPodcast maken.

Praktijkorganisatie:

1. ANW-diensten

2. Dagelijks
postkoppelritueel
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3. Uitwisselen
ideeën dagindeling
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Medischgeneralistische zorg
Zorgcoördinatie

Preventieve
zorg

Consult

Spoedeisende
zorg
Terminaalpalliatieve
zorg

Kerntaken in de praktijk

Centrale rol voor NHG-Kenniscentrum

Na de presentatie van de herijkte kernwaarden en -taken op
21 januari in Woudschouten bleek er behoefte aan een concrete
uitwerking voor op de werkvloer. Een uitwerking die helderheid
geeft over de invulling van de kerntaken en die huisartsen ondersteunt in het maken van keuzes. De huisartsorganisaties LHV,
VPH, InEen en NHG hebben het initiatief genomen de herijkte
kerntaken nader uit te werken.

Het NHG-Kenniscentrum is dé centrale plek waar alle inhoudelijke vragen en samenwerkingsverzoeken binnenkomen en direct worden gekoppeld aan de kennis en expertise binnen het NHG.
Doel van het kenniscentrum is om leden, samenwerkingspartners en overige relevante organisaties
beter en sneller van dienst te zijn. We merken dat we als centraal aanspreekpunt steeds beter
vindbaar zijn en dat vraagstellers de nieuwe werkwijze waarderen.

Focusgroepen
Huisartsen krijgen in januari 2020 de gelegenheid
mee te denken in focusgroepen:
■ medisch-generalistische
zorg en zorgcoördinatie
■ spoedeisende huisartsenzorg
■ terminaal-palliatieve zorg
■ preventieve zorg

De planning is om in het
voorjaar van 2020 de concrete
kaders ‘kerntaken in de praktijk’
te publiceren.
Meer info:
toekomsthuisartsenzorg.nl
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Ontvangen vragen in de periode 1 mei - 1 december
Samenwerking

Medisch-inhoudelijk

Ruim 550 verzoeken
■ Bijdrage aan externe richtlijnen/
(overheids)projecten
■ Vertegenwoordiging
bijeenkomsten
■ Belangenbehartiging

Ruim 275 vragen
■ Vragen over standaarden, behandelrichtlijnen en andere NHG-producten
■ Suggesties voor verbetering
en/of aanvulling
■ Afstemmingsvragen

Opbrengsten 2019

Kosten 2019

5%

23%

evenementen

richtlijnontwikkeling

100%

€ 13 miljoen

55%

contributies

20%
subsidies

8%

verkopen
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9%
overig

3%

Huisarts en Wetenschap

Cijfers tot 1 december 2019; er kunnen geen rechten aan
worden ontleend. ©Infographic: Jenny Lindhout

21%

marketing &
communicatie

18%

implementatie
nascholing

7%

Huisarts en Wetenschap

20%

implementatie praktijk,
kwaliteit en innovatie

10%

beleidsondersteunende
activiteiten

3%

management
en ondersteuning
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