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In 2019 ligt ons accent op het Zichtbaar beter worden  intern en voor de ruim
dertienduizend leden. Ons Meerjarenbeleidsplan 2019 -2022* ligt ten grondslag
aan deze focus, opgesteld vanuit De missie & visie van het NHG alsook vanuit
De visie huisartsenzorg 2022.

Doelstellingen 2019
+ Het NHG blij�t dé autoriteit op het gebied van de
kwaliteit van de huisartsenzorg. Als inhoudelijk
belangenbehartiger in samenwerking met de leden,
met partners en andere partijen.
+ Leden blijven we proactief informeren over inhoudelijke ontwikkelingen binnen het veranderende
huisartsendomein.
+ We werken vanuit de behoe�ten van onze leden aan
toegevoegde waarde. Dit door proactief in te spelen
op de inhoudelijke ontwikkelingen voor de beroepsgroep. Door versnelling en verbeterde vindbaarheid
van informatievoorziening: de huisarts ontvangt de
juiste informatie op het juiste moment op de juiste
plek. En door leden regelmatig actief te vragen naar
wensen en input.

*

Route 22 bestaat uit vier strategische programmalijnen waarmee we de komende jaren
onze ambities willen bereiken. Ze worden in dit magazine toegelicht. We hebben een
jaarplanning gemaakt waarin we de activiteiten, in de vorm van tactische programma’s
en projecten, elk jaar opnieuw bijstellen. Zo kunnen we onze organisatie professionaliseren, het NHG verder ontwikkelen en onze doelen bereiken.

+ We maken van het NHG een vraaggerichte
vereniging. We laten met onze nieuwe look en feel
zien dat we met de leden samen bouwen aan de
toekomst van de huisartsenzorg.

Uitvoering doelen
in 2019 - 2022

We werken met vier strategische programma’s
aan onze ambities. In lijn hiermee zijn er veertien
tactische programma’s waarin we afgestemd op
elkaar producten ontwikkelen. Deze worden de
komende jaren voortdurend gemonitord op inhoud
en uitvoering. En waar nodig tijdig bijgesteld om aan
de behoe�ten van onze leden te kunnen voldoen.

Het concept Meerjarenbeleidsplan zal - na herijking van de kernwaarden en de kerntaken van de huisarts aangepast worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
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Het Jaarplan 2019 is de eerste stap op de route. In 2018 hebben we met elkaar opnieuw
onze missie tegen het licht gehouden. Die is onveranderd en krachtig gebleven: ’Het
NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel hee�t een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te
bevorderen.’
We maken van het NHG een netwerkorganisatie en zorgen door middel van digitalisering voor betere en gepersonaliseerde producten en diensten. We bouwen een
vernieuwd nhg.org en ontwikkelen een Kenniscentrum waarmee we onze leden op
maat bedienen. Huisartsen in opleiding gaan we vanaf de start van het aios-programma
meer bij onze organisatie betrekken en ruimte bieden voor ontwikkeling.
Werken vanuit de behoe�ten van onze leden vraagt van ons allemaal een andere werkwijze. Dat vraagt niet alleen om doelgerichter werken, maar ook om meer samenhang
tussen producten en programma’s en meer interne afstemming. Tegelijkertijd willen
we meer focus en rust in de organisatie brengen en de organisatorische randvoorwaarden
op orde brengen. Dit jaar gaan we keuzes maken voor de kernactiviteiten van de toekomst, we werken aan een toekomstbestendig productfolio dat waarde toevoegt voor
onze leden. In nauwe samenwerking met al onze stakeholders gaan we wetenschappelijke inzichten nog beter en sneller in de praktijk brengen.
Zo werken we met elkaar aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde in de praktijk
en versterken we de identiteit van het NHG.

Namens het MT: Rob, Karen, Desirée, Koby, Swanet en George.
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De strategische
programma’s
NHG 3.0: elke huisarts centraal
Het programma richt zich op het vernieuwen van het
NHG als netwerkorganisatie en het duurzaam versterken
van de relatie en verbinding met de huisartsen en aios.

NHG Digitaal & toegankelijk
Het programma richt zich op een passende, toekomstgerichte digitale (infra)structuur met betrekking tot
relevante inhoudelijke informatie voor wetenschappelijk
onderbouwde huisartsenzorg.

NHG Persoonsgerichte zorg
Het programma richt zich op het verbeteren van
informatie op maat voor onze leden en verbeterde
gepersonifieerde informatie voor de huisarts om de
patiëntenpopulatie beter te herkennen en hierop
passend te kunnen handelen.

NHG Professionele organisatie
Het programma richt zich op de interne organisatie van
het NHG. We willen een goed geolied ondersteuningsapparaat, dat de inhoudelijke belangen van de huisarts
centraal in het vizier heeft. Om medewerkers goed te
ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de activiteiten
in lijn liggen met de uitgezette strategie ontwikkelen we
betere managementinformatie voor alle projecten en
programma’s. We gaan de verbinding tussen medewerkers, management en bestuur de komende jaren
daarom versterken.

De tactische
programma’s
De veertien tactische programma’s van 2019 zijn afgeleid
van de vier strategische programma’s (route 22).
Zij richten zich op de doorlopende activiteiten en zijn
voortdurend in wisselwerking met de leden.

1 Digitale voorlichting
2 Kwaliteit in praktijk

3 Informatisering huisartsenvoorziening
4 Preventie
5 E-health: ICT-innovaties
6 Spoedzorg

7 NHG Standaarden
8 NHG Behandelrichtlijnen

9 NHG Digitaliseren Standaarden
10 NHG Formularium
11 Wetenschapsbeleid
12 Kenniscentrum

13 Scholing
14 E-learning

Missie & visie
Missie

De missie van het Nederlands Huisartsen Genootschap is sinds de oprichting van het NHG in 1956:
’Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van
huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk
gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.’

Visie

Samen met de dertienduizend leden vormt het NHG
landelijk een netwerk van huisartsen. Zij behartigt
de inhoudelijk huisartsgeneeskundige belangen en
ondersteunt en versterkt het handelen en de positionering van de huisartsen binnen de gezondheidszorg.
Het NHG draagt daarvoor bij aan een wetenschappelijk onderbouwde, en actuele ontwikkeling van de
huisartsenzorg in Nederland. Dat doen we door de
grote hoeveelheid informatie ten aanzien van de huisartsgeneeskunde en de praktijkvoering, op waarde
te beoordelen met wetenschappelijke instrumenten.
Daarmee vertalen we op een toegankelijke manier
nieuwe inzichten en aanbevelingen naar de huisartspraktijk.

Het NHG vindt het belangrijk dat zowel de huisarts
als de patiënt objectieve en begrijpelijke informatie
hebben op basis waarvan zij samen kunnen beslissen
over de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste
plek.
Op basis van wetenschappelijke kennis biedt het NHG
de digitale ondersteuning waarmee de leden optimale
huisartsenzorg kunnen leveren.
Om het vak huisartsgeneeskunde blijvend te kunnen
ontwikkelen en kennislacunes in de praktijk op te
lossen, wordt innovatie & wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd.
Het NHG hecht grote waarde aan (intensieve) samenwerking met beroeps- en patiëntenorganisaties,
universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde en
andere partners.

‘Het NHG: De stem van de huisarts’
Beste collega’s,
Voor jullie ligt het NHG-magazine over de vier strategische &
veertien tactische programma’s waarvoor het NHG staat. De
programmamanagers krijgen hier het podium, zodat ons allen
intern glashelder voor ogen staat wie waarvoor verantwoordelijk is.
Samen tillen we het NHG naar het volgende level, aangepast aan
wat de dertienduizend leden van ons vragen. Dit in samenhang met
een NHG 3.0, dat zichzelf inhoudelijk heeft doorontwikkeld van
aanbod- naar vraaggericht en zich als werkgever heeft aangepast
aan de (digitale) tijdgeest.
Wie de missie & visie leest en ook de kleine portretten in dit magazine ziet als rode draad de kernwaarden die wij als collega’s intern
met ons meedragen en die het NHG ook extern uitdraagt: wij zijn er
vanuit betrouwbaar- en betrokkenheid ten behoeve van de huisarts,
en daarmee van de patiënt. Het informeren van de huisarts en zijn
praktijkteam komt de patiënt ten goede. En dát zie ik als een groot
goed.

Bio:

ROB DIJKSTRA, HUISARTS
BESTUURSVOORZITTER
WERKT BIJ NHG: SINDS 2007
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Om dat belang voor ogen te houden, werk ikzelf een dag in de week
als huisarts in een gezondheidscentrum in Amsterdam. Zo weet ik
wat leeft in het veld van de huisartsgeneeskundige zorg. Daarmee
zie, weet en ervaar ik waar de lacunes zitten. Hieraan werken vraagt
om een nieuwe NHG-strategie & tactiek gezien de ontwikkelingen
in de huisartsenzorg - met nieuwe kernwaarden en - taken - en in
de maatschappij. Ik werk graag mee aan de hieruit voortvloeiende
herijking van de NHG-toekomstvisie 2022, juist omdat ik inmiddels
twaalf jaar ben verbonden aan het NHG. Tot voor zes jaar geleden
als hoofd van de afdeling implementatie en sindsdien als bestuursvoorzitter. Ik ken het verhaal van de organisatie en het historisch
perspectief.

Graag ga ik hierbij in op twee ontwikkelingen in het veld. Meer dan
ooit tevoren werken huisarts en patiënt samen. Ik was hiervan zelf
voorstander tijdens mijn promotieonderzoek tot 2004 in het
Radboud UMC Nijmegen naar de implementatie van diabetesrichtlijnen door middel van interventies gericht op zorgverleners en
patiënten. Daarbij dichtte ik een grotere rol toe aan de betrokkenheid van de patiënt zelf. Anno 2019 kan de huisarts er niet meer
omheen.

Dát zie ik als een groot goed:
de juiste informatie komt
de patiënt ten goede
Daarnaast wordt gevraagd om een steeds grotere uitwisseling
van informatievoorziening (al dan niet via ICT) richting patiënt en
andere zorgverleners, én wil de huisarts zelf sneller bij de kennis
die nodig is voor zijn consult. Op deze trends spelen wij al in of
gaan wij nog beter digitaal inspelen. Waarbij we als NHG rekening
houden met het feit dat de behoeften tussen huisartsen kunnen
verschillen, maar dat ook patiënten van elkaar verschillen.
Wekelijks maak ik als huisarts gebruik van de goede producten die
binnen het NHG worden gemaakt. Dát blijft de corebusiness: onze
richtlijnen en afgeleide producten zijn het fundament in de dagelijkse patiëntenzorg. Vanuit het veld wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de expertise van het NHG. De komende maanden

gaan we keuzes maken in ons portfolio dat goed moet aansluiten
op wat de leden nodig hebben, zodat ze de kwaliteit krijgen die ze
verwachten en wij dit alles intern kunnen waarmaken.
Het NHG is de stem van de huisarts als het gaat om inhoudelijke
zaken. Daarom is het van belang om actief contact te onderhouden
met de verschillende organisaties in het land om zo inhoudelijke
belangenbehartiging voor de huisartsenzorg te kunnen blijven
doen. Dat vraagt regelmatig overleg, zoals met Zorgverzekeraars
Nederland, het ministerie van VWS en natuurlijk met de LHV en
Ineen. Dit past binnen onze missie & visie, waarvoor we gezamenlijk
verantwoordelijk zijn. Er is de afgelopen jaren een basis gelegd voor
professionalisering van een verdere professionalisering van de
organisatie met als doel dat wij allen ons werk zo goed mogelijk
kunnen uitvoeren en daarbij onszelf kunnen door ontwikkelen.
Ik vind het een eer te mogen meedenken over de huisartsgeneeskunde in Nederland en bij te mogen dragen aan de belangenbehartiging en ondersteuning van de huisartsen in het land. En met mij
denken er velen zo over binnen het NHG, zo blijkt ook weer uit dit
magazine. Ik wens jullie allen inspiratie in 2019.
Rob Dijkstra, Bestuursvoorzitter NHG
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Bio:

KAREN DE BRUIJN, ECONOOM
STRATEGISCH PROGRAMMAMANAGER
PROFESSIONELE ORGANISATIE &
DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING
WERKT BIJ NHG: SINDS 2018

‘Het NHG: richting modern
en goed werkgeverschap’
‘In het kort komt mijn functie als
directeur Bedrijfsvoering neer op het
professionaliseren van het NHGbureau, zodat wij - alle 138 medewerkers - ons werk, doordat de randvoorwaarden op orde zijn, zo optimaal
mogelijk kunnen doen.
We willen dit jaar verder groeien richting modern, goed werkgeverschap.
We zijn te groot geworden voor hoe
sommige zaken op dit moment binnen
het NHG zijn georganiseerd. We willen
van een organisatie van professionals
organisch groeien naar een professionele
organisatie. Daar is het programma
Professionele Organisatie voor ingericht.
We willen een inhaalslag maken door
het verbeteren van workflows, het
projectmatig werken te verbeteren,
het werken met strategische en tactische programma’s, de introductie van
flexwerken, een nieuwe ICT-omgeving,
het delen van management-informatie
en goede kantoorfaciliteiten voor álle
medewerkers.

Gelijkwaardigheid
brengt ons samen verder
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Open communicatie en transparantie
zijn bij dit proces de sleutelwoorden.
Dit zijn voor mij persoonlijk belangrijke
waarden, en ik ben ervan overtuigd
dat ze van grote waarde zijn binnen
het NHG. Als we elkaar die waarden
gunnen, geduld hebben en goed naar
elkaar luisteren, bereiken we sámen het
volgende level. Dat iedereen binnen
het NHG wil meepraten, kritisch is en
een mening heeft over de organisatie,

vind ik positief. Dat past in mijn ogen
binnen een moderne platte organisatie
met meer gelijkwaardigheid. Ik geloof
daarin, het brengt ons verder dan een
hiërarchische organisatiestructuur.
Het NHG is een kennisintensieve
organisatie. De parels die we binnen de
teams ontwikkelen, daarover zouden
we elkaar nog meer moeten vertellen.
We moeten ze slim inzetten en hergebruiken. Zodat NHG-breed een nog
grotere kennisdeling ontstaat met
nieuwe dwarsverbanden.
Als ik eind december terugkijk op dit
jaar dan zou ik graag willen dat de basis
op orde is: het managementinformatiesysteem, de ICT-ondersteuning, het
flexibel werken in een prettige kantooromgeving met gewoon goede voorzieningen om het werk goed te kunnen
doen zoals een eigen laptop en mobiel.
Ook wil ik graag dat het HR-beleid is
ingericht met regelingen die passen bij
de werkgever die we willen zijn. En dat
we ervaringen in projectmatig werken
hebben opgedaan, waardoor het in
2020 nog weer beter kan. Ik voel me
persoonlijk verantwoordelijk om deze
beoogde cultuurverandering intern
te organiseren, waarbij we elkaar de
professionele aandacht moeten geven
die we verdienen. Daarmee ondersteun
je de 138 getalenteerde mensen binnen
het NHG; zo versterk je hen en de
organisatie als geheel.’

‘3.0 sluit aan
bij huisartsenpraktijk
van de toekomst’
‘Het belangrijkste doel binnen 3.0 is het omvormen van het NHG naar een open
netwerkorganisatie. Dat betekent dat we met elkaar goed moeten weten waar
we voor staan, waar we aan werken, voor wie en waarom wij dat doen. NHG 3.0
staat ook voor het beter samenwerken intern, en voor meer samenwerken met
onze leden en samenwerkingspartners aan kennisontwikkeling en innovatie. Het
investeren en het beter positioneren van de kaderhuisartsen in de regio’s hoort
daar ook bij. Zij zijn onze kennisambassadeurs in de regio.

Door focus en
ruimte kunnen
we beter
samenwerken

Het strategisch programma 3.0 heeft
ook als doel om huisartsen vanaf de
opleiding te verbinden met het NHG. We
gaan daarvoor de samenwerking met de
opleidingen versterken. Bijvoorbeeld
door zelf ook zichtbaar kennis in te brengen tijdens de opleiding; het ontwikkelen
van trainee-ships voor aios; het aanpassen van lidmaatschapsgelden en te
zorgen voor meer invloed vanuit de aios.

Professionalisering en modernisering van het NHG is nodig om aan te sluiten bij
de huisartsenpraktijk van de toekomst. Het kiezen van een duidelijke focus die
daarmee samenhangt, is voor NHG 3.0 een belangrijke voorwaarde.
Alleen door focus en ruimte creëren kunnen we beter samenwerken met elkaar
en hebben we voldoende tijd om te onderzoeken wat de behoeften zijn van
huisartsen (aios, hidha, praktijkhouder, waarnemer), en de daarop aansluitende,
kennisintensieve producten goed ontwikkelen.
Werken bij en voor het NHG doe ik met groot plezier. De medewerkers zijn
betrokken, gedreven, met sterke karakters (daar houd ik van) en inhoudelijk
professioneel. Ze hebben een eigen expertise-gebied dat het NHG een enorme
meerwaarde biedt. Als clusterhoofd Richtlijnen en wetenschap voel ik mij verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de organisatie en de positionering van het NHG. Daarbinnen ligt mijn focus natuurlijk ook op R&W. Het zorgen
voor betere financieringsvormen, het optimaliseren van processen, zorgen dat
alle medewerkers op de juiste plek zitten en zorgen dat we een heldere strategie
volgen, dat zijn voor mij leuke uitdagingen in deze rol.’

Bio:

SWANET WOLDHUIS, PSYCHOTHERAPEUT
EN BEDRIJFSKUNDIGE
STRATEGISCH PROGRAMMAMANAGER NHG 3.0
WERKT BIJ NHG: SINDS 2018
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‘Maatwerk is de meerwaarde
van het NHG-aanbod’
‘Het team groepsgewijze nascholing is onderdeel van het NHG-cluster Nascholing
en verantwoordelijk voor meer dan zeventig verschillende cursussen en leergangen,
diverse workshops en voor de eindtermen en kwaliteitsbewaking van de twaalf NHG
Kaderopleidingen. Het team ontwikkelt en organiseert nascholing voor huisartsen,
praktijkondersteuners en doktersassistenten over actuele en geactualiseerde wetenschappelijke NHG Standaarden en andere NHG-producten en actuele onderwerpen.
Het aanbod scholing wordt ontwikkeld naar aanleiding van vragen van
leden en/of Regionale Organisaties
en in aansluiting op NHG-projecten,
-producten en -speerpunten.
De scholing wordt aangeboden aan
regionale partners door middel van
een business-model dat ervoor zorgt
dat de scholing kostendekkend kan
worden georganiseerd en tevens financiële voordelen biedt voor de RO. Nascholingen kunnen ook in company worden aangeboden. De scholing is actueel en evidencebased, praktijkgericht, resulterend in concrete handvatten en verbeterplannen, en
wordt onafhankelijk van commerciële sponsors georganiseerd. Voor de uitvoering
wordt waar mogelijk structureel samengewerkt met de NHG Expertgroepen. De
docenten worden voor en na de uitvoering begeleid door NHG Scholing.

Mijn bevlogenheid
ligt bij betere zorg
voor de patiënt
én voor de huisarts

Bio:

MARIE-LOUISE JANSEN, HUISARTS
PROGRAMMAMANAGER
GROEPSGEWIJZE NASCHOLING
WERKT BIJ NHG: SINDS 2013
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Samen met Esther Kersbergen ben ik voor de procesgang binnen dit programma
verantwoordelijk, waarover zij vertelt op pagina 9. In aanvulling op haar verhaal
over onze doelstellingen, vul ik hierbij graag aan dat we dit jaar twee nieuwe
scholingsonderwerpen ‘blended’ gaan ontwikkelen: burnout & overspanning en
acute psychiatrie.
Ik ben zelf huisarts en vind het belangrijk dat wij als beroepsgroep goede, niet
gesponsorde nascholing krijgen. Wij hebben kennis van zaken nodig in ons werk en
moeten die kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk. Het gaat bij nascholing
niet om tips & tricks, het gaat om het verkrijgen van een persoonlijk, SMART en
concreet plan dat je per direct kunt gaan gebruiken. Dát is de meerwaarde van onze
cursussen: ze zijn op maat omdat elke huisarts nu eenmaal een eigen organisatie
heeft. Mijn bevlogenheid ligt daar waar het om betere zorg voor de patiënt maar ook
voor de huisarts zelf gaat. Kennis van zaken en een goed ingerichte praktijk maken
dat beiden elkaar versterken. Waarbij de huisarts in mijn ogen de balans tussen werk
en privé goed in de gaten moet houden.’

‘Bij nascholing staat de vraag van de huisarts centraal’
‘De kwaliteit van NHG-nascholing ligt in het
vertalen van brede wetenschappelijke kennis en
ervaring naar onafhankelijke en actuele nascholing. NHG-nascholing sluit aan bij de professionele
behoefte van huisartsen en praktijkmedewerkers.
Het NHG biedt scholing aan huisartsen, waarbij
hun eigen vraag centraal staat. Deze wordt desgewenst ook geboden aan de andere medewerkers
in de huisartsenpraktijk. Uitgangspunten bij het
groepsgewijze nascholingsprogramma, waarvoor

Er ligt hier goud
op de planken!

Ons programma staat in grote verbinding met de andere clusters binnen het NHG.
Wij maken scholing op de corebusiness van deze organisatie: de standaarden en richtlijnen
- er ligt hier echt goud op de planken! - en de implementatie ervan binnen de huisartsenpraktijk. We spelen daarbij altijd in op het competentie-profiel van de huisarts dat is gebaseerd op het Canadese CanMeds-rapport met haar zeven taakgebieden: vakinhoudelijk
handelen, arts-patiëntcommunicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk
handelen, wetenschap en onderwijs, en professionaliteit. Wil je de kwaliteit van je patiëntenzorg borgen dan moet je als huisarts vanuit deze zeven rollen kunnen handelen.
Het meest inspirerende aan mijn functie vind ik wetenschappelijk materiaal praktisch
vormgeven. Ik ben een echt implementatie-mens, geen keiharde wetenschapper. Een goede
uitstraling vanuit Scholing tegenover de buitenwereld en intern een fijne samenwerking
maakt dat we als NHG kunnen bijdragen aan goede zorg in Nederland.’

ik samen met Marie-Louise Jansen (zie pagina 8) als
programmamanager verantwoordelijk ben, zijn een
persoonsgerichte, huisartsgeneeskundige benadering en het toepassen van de NHG-standaarden en
-richtlijnen binnen de context van de eigen praktijk.
Ons doel is de scholing zo goed mogelijk te profileren bij onze regionale partners, die deze uitrollen
richting de huisartsenpraktijken. Daarnaast verzorgen wij ook in company-training.
De twee doelstellingen die ik dit jaar voor ogen heb
zijn een Dag voor de Huisartsenpraktijk organiseren en stipcolleges geven in de vorm van webinars,
waarbij een of meerdere standaarden aan bod
komen. En met dit programma willen we ook actief
werken aan vernieuwde interactie tussen NHG en
huisartsen in het land.

Bio:

ESTHER KERSBERGEN, PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ
PROGRAMMAMANAGER GROEPSGEWIJZE NASCHOLING
WERKT BIJ NHG: SINDS 2015
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‘Door solide richtlijnen is NHG een betrouwbare partner’

Margrie
Gerda: ‘Samen met Monique van de Behandelrichtlijnen zijn
Margriet en ik als programmamanagers NHG-Standaarden
verantwoordelijk voor actuele en goed bruikbare, wetenschappelijke verantwoorde richtlijnen van goede kwaliteit voor de
meest voorkomende huisartsengeneeskundige problemen. Deze
richtlijnen vormen de basis voor het medisch handelen van onze
leden-huisartsen. Zij kunnen daarmee een persoonsgerichte zorg
van goede kwaliteit aan hun patiënten bieden. Daarmee ondersteunen we de gehele huisartsenvoorziening in Nederland, ook in
samenhang met andere aanbieders. De juiste zorg op het juiste
moment op de juiste plek, dat is het uiteindelijke doel achter ons
programma.’
Margriet: ‘Nog dit jaar willen we de huidige NHG-Standaarden
en behandelrichtlijnen naar de nieuwe website Standaarden
overhevelen, zie het Programma van Ton Kuipers op pagina 14.
Ook willen we de herzieningswijze van de NHG-Standaarden en
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BR-en, zoals beschreven in de handleiding, verder optimaliseren door aan
te sluiten bij nieuwe methodologische ontwikkelingen en structureel samen
te werken met patiënten en andere zorgaanbieders. Ook proberen we het
proces zo lean mogelijk in te richten, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit
en het draagvlak. We werken verder aan de reeds gestarte herzieningen. Er is
echter geen ruimte voor nieuwe herzieningen van de NHG-Standaarden of
Behandelrichtlijnen.’

Ik mis de patiëntenzorg wel, ja - ‘En ik ook,’ zegt Gerda - maar nu hebben we
goed zicht op de richtlijnen zelf en op relevante ontwikkelingen binnen de
gehele huisartsgeneeskundige zorg. Ook hier kun je je hart kwijt in de verbinding met andere afdelingen of in de coachende rol die je hebt bij het
begeleiden en faciliteren van collega’s bij het leren maken van richtlijnen.
Dit vak kunnen uitoefenen, is een hele kunst en in het krachtenveld van alle
partijen wegwijs worden, vergt samenwerking.’

Gerda: ‘In de ideale wereld lever je altijd meer op dan je wil. We richten ons in
2019 noodgedwongen alleen op herziening van de meest urgente knelpunten
in richtlijnen.’ Margriet: ‘Zoals bijvoorbeeld met de paragraaf over nietmedicamenteuze behandeling bij Diabetes Mellitus Type 2, waarin aandacht
zou moeten worden besteed aan de zin en onzin van het koolhydraatarme
dieet.’

Gerda: ‘Juist door onze eigen ervaring als huisarts weten we wat het werken
met richtlijnen betekent en dat het beter is zaken te begrenzen; dat goed
soms genoeg is. Als huisarts maakte ik de komst van de eerste richtlijn mee.
Het voelde als een verrijking van ons vak, van professionalisering ook. Je deed
tijdens je studie kennis op in het ziekenhuis, in je basisopleiding maar die
verouderde snel. Er was een begrenzing van het vak en die werd opengebroken door de komst van de richtlijnen. Deze opstellen en updaten brengt
een enorme dynamiek in het krachtenveld met zich mee. Daarin bewegen is
zeker niet saai. Het is zeer welkome informatie voor onze leden; steeds nieuw,
evidence-based en samengevat op een goede en betrouwbare manier. Ik zet
me er graag voor in om zoiets moois op te bouwen en te onderhouden, voor
en samen met de huisartsen. Elke dag beleef ik plezier aan m’n werk, vooral
bij het coachen van collegae bij het ontwikkelen van kwalitatief goede richtlijnen. Daar ga ik voor.’

Margriet en Gerda studeerden beiden geneeskunde, werden praktiserend
huisarts en promoveerden. Ze besloten bij het NHG te gaan werken en het
praktijkwerk achter zich te laten. Beiden voelen zich naar eigen zeggen zeer
verantwoordelijk voor hun werk met betrekking tot de NHG-Standaarden/
richtlijnen. Margriet: ‘Vanuit de begintijd van mijn praktijk ken ik het belang

Ik kan m’n hart kwijt in
vernieuwing en samenwerking
van de emancipatie van het huisartsenvak. De NHG-Standaarden en BR-en
hebben daaraan in belangrijke mate bijgedragen. Het is onmogelijk om als
huisarts naast je praktijk zelf alle nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Het
was een verademing dat het NHG de richtlijnen ging maken.’ Gerda: ‘En dat
maakt het werk tot op de dag van vandaag zo belangrijk, zo urgent ook. Want
die richtlijnen, de basis voor het werk van onze leden, moeten up to date
blijven. Daartoe moeten wij de zaken hier binnen het NHG goed stroomlijnen. We willen er het maximale uithalen, ten slotte doe je het voor de
patiënt met zijn of haar zorgvraag.’ Margriet: ‘Ik voel me zeg maar NHG breed
betrokken vanuit mijn huidige rol. Zo ook bij de opbouw van het Kenniscentrum waarvoor wij vanuit Richtlijnen input leveren. Maar natuurlijk richt ik
me voornamelijk op de inhoud van die richtlijnen. En het is heel handig dat
ik de betekenis ervan voor de praktijk ken, juist omdat ik zelf een praktijk had.

Gerdk

Mijn drive
zit in het
maken van
kwalitatief
goede
richtlijnen

Margriet: ‘Ons werk draagt een grote verantwoordelijkheid in zich: we
moeten het opgebouwde programma kwalitatief optimaal houden. Het is
tenslotte de basis voor het huisarts-geneeskundig handelen in Nederland.
Ik ervaar een persoonlijke drive om dat solide te doen, en vind het inspirerend
om daaraan met een dynamische club collega’s te werken. Dit erfgoed, dat
continu in ontwikkeling is, beheren ten behoeve van de huisarts, als betrouwbare NHG-partner bij zijn of haar werk. Zo voelt het dagelijks.’

Bio:

MARGRIET BOUMA, HUISARTS &
GERDA VAN DER WEELE, HUISARTS
PROGRAMMAMANAGERS NHG-STANDAARDEN
MARGRIET WERKT BIJ NHG: SINDS 1998
GERDA WERKT BIJ NHG: SINDS 2001
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Bio:

MONIQUE VERDUIJN, FARMACOLOOG
PROGRAMMAMANAGER FORMULARIUM
WERKT BIJ NHG: SINDS 2003

‘Het NHG-Formularium is
transparant onderbouwd
en onafhankelijk’
velingen voor (niet)farmacotherapeutisch beleid van alle NHG-standaarden en
-standpunten samengevat zijn vastgelegd. Het is een prachtig instrument dat de
huisarts ondersteunt bij het kosteneffectief voorschrijven van medicatie, het helpt
medicatiefouten voorkomen en daarmee onnodig medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnamen. De beschikbaarheid van een goed werkend NHG-Formularium
is van groot praktisch belang voor onze leden omdat ongeveer de helft van alle
consulten eindigt met een recept. Het NHG-Formularium is het enige formularium
in Nederland dat transparant onderbouwd, onafhankelijk en doelmatig is. Het beschrijft puntsgewijs het inhoudelijke NHG-beleid van ruim tweehonderd klachten
en indicaties, die onmogelijk door de huisartsen zijn te onthouden, laat staan up to
date bij te houden.

Als bij het dansen van
de tango: samen word je beter
Aangezien het Formularium nog weinig bekend is bij onze leden werken we samen
met de afdeling marketing om het Formularium beter zichtbaar te maken. En dat
is dan direct een van de doelstellingen voor dit jaar: een groter aandeel huisartsen
bereiken dat gebruikmaakt van dit instrument. Dat kan door exposure op de NHG
website, in Medisch Contact, door de impact ervan op de zorgkosten aan te geven
bij VWS en door een gebruikersadviesgroep in te stellen die ons feedback geeft.

‘Samen met Gerda van Weele en Margriet Bouma ben ik
programmamanager Behandelrichtlijnen waarover je
kunt lezen op pagina 10 en 11. Hier wil ik graag vertellen
over mijn andere werk binnen het NHG: ik ben ook
programmamanager Formularium, waarin de aanbe12 | JAARPLAN | 2019

Als apotheker en echtgenote van een huisarts met onze apotheek aan huis, was ik
al 25 jaar bezig met de NHG-richtlijnen voordat ik hier kwam werken. ‘Wat zijn ze
mooi,’ zei ik altijd, ‘Maar als er een apotheker naar kijkt worden ze vast nog mooier.’ Vijftien jaar geleden kreeg ik de kans dit waar te maken binnen het NHG en ik
heb nooit spijt gehad van deze keuze. Bij de start van een richtlijn kijk ik mee of
er knelpunten op het terrein van farmacotherapie wordt verwacht en ik blijf erbij
betrokken tot deze af is. Een product wordt beter door interne samenwerking met
alle kennisgebieden, daar ben ik van overtuigd. Graag trek ik die lijn door naar,
hoe vreemd ook op deze plaats, naar mijn passie: de Argentijnse tango. Ook daarin
gaat het om beter worden door verbinding. Alleen ga je sneller, maar samen kom je
verder.’

‘In feite is de huisarts mede-eigenaar
van het NHG’
een voorwaarde en tevens hulpmiddel
om de NHG-ambities te verwezenlijken. Die rol moet echter toegankelijker worden: we moeten als NHG niet
enkel zenden naar de leden. De organisatie is veel meer van ons samen.
Netwerken dus. Ik hoop daarom dat
we over een jaar de architectuur van
de twee nieuwe websites hebben
staan in interactie met de huisartsen.
Met een tone of voice die uitnodigend
is, en to the point: we draaien niet
om zaken heen. In een oogopslag is
helder waar ze de informatie kunnen
vinden en waar deze over gaat.

‘Onze doelen richten zich dit jaar
vanuit het programma Digitaal en
toegankelijk op een vernieuwd
nhg.org, de eerste versie van een
persoonlijke inlog voor de leden,
het doorvoeren van de nieuwe huisstijl en de totstandkoming van de
Standaarden-website waarover onze
collega Ton Kuijpers op pagina 14
vertelt. Om dit te bereiken werken we
als team NHG-breed samen en handig
is daarbij dat ik naast programmamanager Digitaal ook clusterhoofd
voor de nascholing ben en ad-interim
hoofd bij marketing en communicatie.

Met NHG-Lab, dat ook valt onder ons
programma, denken we samen met
innovatieve huisartsen na hoe we de
digitale vernieuwing verder vorm kunnen geven voor een betere huisartsenzorg. Want dat is tenslotte de basisopdracht van het NHG. Innovatieve
ideeën uit het werkveld krijgen zo de
ruimte om te groeien door samenwerking tussen leden en het NHG.
Ons voorstel was om hierin via digitale
communicatie samen te werken, maar
dat wilden de deelnemers niet. Elkaar
persoonlijk leren kennen had toch
echt de voorkeur.

We willen
ál onze leden
bereiken en
nog meer
maatwerk
leveren
Globaal willen we extern, en dat past
bij NHG 3.0, ál onze leden gaan bereiken en nog meer maatwerk leveren.
We willen een netwerkorganisatie
zijn. En daarvoor is dit programma
Digitaal en toegankelijk nodig, het
raakt uiteindelijk aan alles waarvoor
de organisatie in- en extern staat. De
online-communicatiemiddelen zijn

Bio:

KOBY VAN DER KNAAP (61),
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPER
STRATEGISCH
PROGRAMMAMANAGER DIGITAAL
EN TOEGANKELIJK
WERKT BIJ NHG: SINDS 2018

Samenvattend is het van groot belang
dat de huisartsen zich mede-eigenaar
voelen van het NHG. Om die binding
te versterken moet je ze uitnodigen
met ons in gesprek te gaan. Daarmee
versterk je de rol van het lid zelf en
daarmee van het hele NHG.’
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‘Gebruiksvriendelijke
online informatie trekt
huisartsen aan’
‘Binnen het programma Digitalisering zijn
we verantwoordelijk voor het vullen en de
lancering van de nieuwe website voor NHGStandaarden en Behandelrichtlijnen. We
verwachten dat deze eind 2019, begin 2020
gereed is. Naar aanleiding van gebruikersfeedback verbeteren we de huidige bèta-versie van
de website. We testen ook innovatieve programma’s zoals MAGICapp, een programma
om online richtlijnen te ontwikkelen. De leden
vragen om maximale gebruiksvriendelijkheid
in verschillende situaties. Zo kunnen de huisartsen straks makkelijker switchen tussen een
NHG-Standaard en gerelateerde patiënteninformatie op Thuisarts.nl.
Met de nieuwe website kunnen we de richtlijnen gebruiksvriendelijker presenteren en
efficiënter beheren. Er zijn nu al vernieuwingen doorgevoerd zoals een duidelijker onderscheid tussen samenvatting en hoofdtekst,
verbeterd versiebeheer, onderbouwing van

NHG-richtlijnen
beschikbaar voor
de huisarts
in elke situatie,
op elk scherm
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‘Behoefte aan preventie
neemt toe’
‘Preventie is een breed begrip. Een van de doelen binnen ons programma is dan
ook om dit jaar een visie te ontwikkelen op Preventie en die vanuit het NHG uit te
dragen. Dat doe ik onder andere samen met mijn collega Ton Drenthen die op
pagina 16 als programmamanager Preventie hierover vertelt. Onze betrokkenheid bij
preventieve bevolkingsonderzoeken, samen met bijvoorbeeld het RIVM, zijn voor de
hand liggend. Daarvoor maken we producten met medisch inhoudelijke informatie
voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Gaat het om preventieve leefstijl-adviezen om daarmee ziekten als diabetes te voorkomen dan is het al
lastiger om vanuit het NHG concreet, laat staan gedetailleerd tegenover derden te
worden.

Bio:

TON KUIJPERS, EPIDEMIOLOOG
PROGRAMMAMANAGER DIGITALISERING
NHG-STANDAARDEN EN NHG-BEHANDELRICHTLIJNEN
WERKT BIJ NHG: SINDS 2013

aanbevelingen direct raadpleegbaar binnen de
hoofdtekst, een gebruiksvriendelijke printversie, opties om digitale notities toe te
voegen en een verbeterde navigatie binnen
de standaard. Door internationale samenwerking, waarbij we goede voorbeelden volgden,
raakten we geïnspireerd en op basis hiervan
bouwen we verder aan de nieuwe website.
Naast functionele designers werken huisartsen mee aan de totstandkoming ervan; zij
testen de nieuwe website als gebruikers en
geven feedback. Op basis hiervan maken we
verdere aanpassingen. Je kunt als huisarts de
bèta-versie van de website nu al bekijken.

Wij zorgen ervoor dat de NHG-producten
online zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden
gepresenteerd, en dat de informatie in elke
situatie, op elk scherm vindbaar en beschikbaar is voor de huisarts. Er is samenwerking
met Richtlijnontwikkeling en Marketing &
Communicatie omdat op de website vorm en
inhoud samengaan. Er is ook een duidelijke
connectie met Thuisarts.nl. In de toekomst, bij
de ingebruikname van de nieuwe website, zal
dit nog zichtbaarder worden. We blijven ons
NHG breed afvragen hoe we de richtlijnen zo
gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen maken
voor de leden.’

Terwijl de behoefte aan preventie toeneemt, dat merk ik ook binnen mijn
eigen huisartsenpraktijk. Ik zou meer
tijd hebben voor medisch inhoudelijke
vragen als een aantal patiënten preventief zou worden geholpen in bijvoorbeeld
een buurtsamenwerking van zorgverleners waar ze met hun vragen terecht
kunnen. Want in de dagelijkse huisartsenpraktijk komen veel problemen voor die niet per se een onderliggende medische
oorzaak hebben. Patiënten komen met bepaalde lichamelijke klachten zoals stress
door schulden of door werk naar de praktijk. En die problemen zou je juist bij de bron
moeten aanpakken, waardoor je preventief fysieke klachten voorkomt. Dat ik de toegevoegde waarde van preventie van zo dichtbij meemaak, is een van de redenen dat
ik op deze functie solliciteerde bij het NHG. Naast het feit dat ik het leuk vind om
beleidsmatig bezig te zijn.

Preventie
vergemakkelijkt
het werk in de
spreekkamer

Dit alles raakt aan het voornoemde visiestuk, dat mede zal worden gebaseerd op
de uitkomsten van het project Herijking kernwaarden en kerntaken van de huisarts.
Nieuwe preventie-minded producten, nieuwe praktische handvaten voor huisartsen
zullen erdoor ontstaan. Ik hoop dat we inspirerend zijn en dat ze zeggen ‘Oh, dat kan
mij tijd opleveren’ of ‘Ja dat is leuk, dat gaan we proberen.’
Zelf heb ik die ervaring met het voorkomen van medicatie in een voorstadium van
diabetes door patiënten te informeren over het verbeteren van de eigen lijfstijl.
Preventie werkt aan twee kanten: het komt de patiënt ten goede en vergemakkelijkt
mijn werk in de spreekkamer.’

Bio:

ROOS DE WIT, HUISARTS
PROGRAMMAMANAGER PREVENTIE
WERKT BIJ NHG: SINDS 2018
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NHG Digitale voorlichting: ‘Huisarts en zien Thuisarts.nl als hún website’
PROGRAMMA DIGITALE VOORLICHTING/THUISARTS.NL

‘Inderdaad, ik heb twee verschillende managementfuncties binnen het NHG. Om met die van het tactisch programma Digitale voorlichting te beginnen,
dat valt onder de twee overkoepelende strategische
NHG-programma's ‘Digitaal & toegankelijk' en
‘Persoonsgerichte zorg’. Het doel van Digitale Voorlichting is om de NHG-publiekswebsite Thuisarts.nl
van uiterst betrouwbare, actuele en begrijpelijke informatie voor patiënten en andere geïnteresseerden
te blijven voorzien. Kort samengevat is Thuisarts.nl
de patiëntenversie van de NHG-Standaarden. Daarmee worden onze leden indirect ondersteund. We
vertalen zogezegd met de redactie van Thuisarts.nl
de medisch-inhoudelijke richtlijnen voor de huisarts
en tegenwoordig ook die voor de medisch-specialisten en GZ naar toegankelijke en praktische teksten.
De inhoud wordt geschreven vanuit het perspectief
van de patiënt.

Netwerken zit
in m’n genen
Dit jaar willen we bij alle nieuwe en geactualiseerde
NHG-Standaarden en behandelrichtlijnen Thuisarts-teksten en -filmpjes leveren. Ook gaan we in
samenwerking met de tweede lijn, met name met de
Federatie Medisch Specialisten, teksten vanuit hun
richtlijnen op Thuisarts.nl plaatsen. Alsook vanuit de
GGZ-kwaliteitsstandaarden. Andere doelstellingen
dit jaar zijn de toegankelijkheid voor laaggeletterden
verbeteren - de ruim duizend teksten moeten voor
hen nóg beter toegankelijk worden - en de zogenaamde Spoedsituaties implementeren op
de website.
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PROGRAMMA PREVENTIE

‘Die goede samenwerking is ook van belang waar het om het andere programma
gaat waarvoor ik als manager samen met Roos de Wit verantwoordelijk ben:
Preventie. Vanuit het NHG willen we onze leden ondersteunen bij de uitvoering
van preventie in hun praktijk. Dat doen we met concrete programma’s, samen met
bijvoorbeeld het RIVM, zoals de Griepprik, het Uitstrijkje en de Zelftest darmkanker.
Met het team Preventie maken we producten, die elk jaar een update krijgen, die
de huisarts helpt deze in de praktijk te hanteren.

De sterke punten van Thuisarts.nl
zijn de betrouwbaarheid - voor en
door huisartsen en een commercieel onafhankelijke inhoud - en de
succesvolle integratie in de zorgverlening van de huisarts. Dit heeft
geleid tot een groeiend informatieplatform met maandelijks bijna
twee miljoen bezoekers, en een
aantoonbare maatschappelijke impact: een vermindering met twaalf
procent van het aantal telefonische
en korte consulten bij de huisarts.
Hoewel Thuisarts.nl aanvankelijk
was bedoeld als ondersteuning
van de huisarts, is het uitgegroeid
tot een waardevol product voor
de nulde, eerste én tweedelijns
zorg. Dit wordt bevestigd door de
vele prijzen die Thuisarts.nl wint
zowel nationaal als internationaal.
Thuisarts voorziet in de behoefte van NHG-leden/huisartsen,
gezien het hoge gebruik (95% van
de huisartsen) en de waardering
(rapportcijfer 8,7).
We begonnen ooit met patiëntenvoorlichting op papier, met folders in de praktijk. Later
kwamen daar de patiëntenbrieven bij waarvan we de teksten op de website plaatsten.
Met de opkomst van internet is in overleg met de leden besloten een publiekswebsite te
bouwen, dat het werk van de huisarts ondersteunt. Dat is ons gelukt, alle huisartsen zien
Thuisarts.nl nu als hún website. Voor ons werk werken we intern vooral samen met de afdeling Richtlijnen maar ook met Scholing en Marketing & Communicatie. De nadruk ligt op
samenwerking met elkaar, in- en extern zoals met het RIVM.
Netwerken zit in m’n genen, op een open en communicatieve manier. Ik beweeg me gemakkelijk tussen andere partijen en zie dwarsverbanden, ook NHG-breed. En als ergens op
een verjaardagsfeestje spontaan wordt gezegd hoe goed Thuisarts.nl is, dan raakt mij dat.

Preventie vormt een integraal onderdeel
van het dagelijks werk in de huisartsenpraktijk. Effectieve preventie draagt bij
aan langer gezond leven en voorkomt
verslechtering van een al bestaande
chronische ziekte bij patiënten. Volgens
de Toekomstvisie Huisartsenzorg hebben huisartsen een rol bij geïndiceerde
en zorg-gerelateerde preventie, en in
het samen met GGD en gemeente vormgeven aan wijkgerichte preventie. Daarnaast zijn huisartsen al decennia betrokken
bij programmatische preventie als de voornoemde griepvaccinatie en de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Het NHG
ondersteunt huisartsen bij de uitvoering van deze programma’s, en heeft hierover
een meerjaren-samenwerkingsovereenkomst met het RIVM.

Programma
Preventie moet
nog duidelijker
focus krijgen

Bio:

TON DRENTHEN, SOCIOLOOG
PROGRAMMAMANAGER
DIGITALE VOORLICHTING/THUISARTS.NL
& PROGRAMMAMANAGER PREVENTIE
WERKT BIJ NHG: SINDS 1987

Aangezien er veel activiteiten onder preventie in de huisartsenpraktijk kunnen
worden gebracht, is het van belang om een NHG-visie op preventie te ontwikkelen,
zodat in de komende jaren het programma een nog duidelijker focus krijgt. Dat is
wat mij betreft een van de doelen voor dit jaar: het ontwikkelen van een visie op de
rol van de huisarts op het gebied van preventie, in aansluiting op de herijking van
de kernwaarden huisartsgeneeskunde. Ook moeten we de huisartsen blijvend
ondersteunen bij de uitvoering van de landelijke preventieprogramma’s, zoals bij
Stoppen met roken. En is in het kader van preventie op het gebied van diabetes
landelijke exposure van de NHG-modules leefstijl gewenst.’

Ook de internationale lof maakt me trots. En dat
alles komt voort uit het inspirerende team waarmee
we werken om de digitale voorlichting optimaal te
bewerkstelligen.’
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FREKE ZUURE,
COMMUNICATIE-WETENSCHAPPER
PROGRAMMAMANAGER E-HEALTH:
DIGITALE ONDERSTEUNING IN DE
HUISARTSENZORG
WERKT BIJ NHG: SINDS 2018

integreren van online inzage van de patiënt in zijn
medische gegevens in de praktijkvoering, of voor
digitale uitwisseling of samenwerking met collega’s
uit de tweedelijnszorg. Ook staan er workshops en
presentaties op de planning en denken we vanuit
het programma e-health mee over de doorontwikkeling van Thuisarts.nl.

Het verbinden
van mensen past mij

‘E-health kan bijdragen aan
persoonsgerichte zorg’
‘Sinds afgelopen september ben ik binnen het NHG verantwoordelijk voor het programma
E-Health: digitale ondersteuning in de huisartsenzorg. Doel is vanuit het NHG de implementatie en opschaling van waardevolle e-health-toepassingen binnen de huisartsenzorg
te faciliteren en houvast te bieden in het doolhof van e-health. Dit betekent kaders geven,
bijvoorbeeld op juridisch vlak of ten aanzien van kwaliteit, informeren en enthousiasmeren.
Maar ook: kijken naar de e-health toepassingen die op de huisartsenzorg af komen en hierop anticiperen, zowel strategisch als tactisch.
Belangrijke aandachtspunten zijn het vergroten van onze eigen zichtbaarheid op dit gebied,
het afstemmen met onze leden en inventariseren van hun behoeftes, en het zoeken van
samenwerking, zowel intern als extern. Doelen voor dit jaar zijn: de NHG-visie op e-health
door ontwikkelen; het lanceren van een e-health landingspagina (nhg.org/e-health) om
beter te laten zien wat we allemaal doen op dit gebied en, samen met partners, het ontwikkelen van een digitale handreiking e-health voor huisartsen waarin we ingaan op de praktische toepassing van e-health in de praktijk. Denk aan een stappenplan of checklist voor het
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E-health wordt vaak neergezet als dé oplossing
of als doel op zich. Er worden tal van voordelen
aan verbonden, zoals kostenbesparingen en meer
gemak. Toch kan zelfs een mooie e-health toepassing tegenvallen, als deze niet goed aansluit op de
praktijk, niet in een behoefte voorziet en/of niet het
juiste middel blijkt te zijn om het probleem in de
praktijk op te lossen. Het is een uitdaging voor huisartsen om hiermee om te gaan. Vanuit programma
e-health willen we hierin ondersteuning bieden.
Om dit programma in- en extern te profileren, is
samenwerking met alle andere NHG-programma’s
nodig. Voor mijzelf is het belangrijk, ik ben de enige
medewerker op dit terrein, dat we dit jaar met
elkaar duidelijk krijgen hoe we gaan samenwerken,
wat onder het programma e-health valt en welke
bijdrage ik lever aan de andere programma’s. Om
een verschil te kunnen maken moeten we zoeken
naar samenwerking en verbinding, maar ook
kritisch en onafhankelijk blijven. Het is een uitdaging waar het NHG voor staat. Mooi om daaraan
te mogen bijdragen.’

‘Binnen twee uur
ge-update over een
richtlijn’
‘Op het moment dat het jou als huisarts of student huisartsgeneeskunde uitkomt,
werken aan je deskundigheid. Daarop richt het programma E-learning zich, waarvoor
ik binnen het NHG verantwoordelijk ben. Alles dat we als e-learning aanbieden, is
gebaseerd op de NHG-richtlijnen en andere actuele huisartsgeneeskundige thema’s.
In mijn werk zit ik meer aan de kant van de huisarts. Noem het de implementatiekant:
wij zorgen voor het toepassen van de NHG-richtlijnen door middel van e-learning.
Naast dit werk sta ik met m’n voeten in de klei: ik ben zelf praktiserend huisarts en
juist die combinatie met het NHG spreekt me enorm aan. Hiervoor gaf ik naast het
praktijkwerk tien jaar les aan de huisartsenopleiding.
Om je kennis als huisarts te updaten, doorloop je een door ons interactief ontworpen
e-learningprogramma, dat jou dwingt om na te denken over het thema. Je hoeft
zodoende niet de hele standaard door te worstelen maar hebt de verdieping binnen
twee uur doorgenomen. Na afronding ervaar je het verschil tussen hoe je het tot dan
toe deed, en vanaf nu gaat doen. Waarbij je tegelijkertijd implementatie-voorstellen
voor de nieuwe kennis krijgt aangeleverd.
Het is een uitdaging om binnen de e-learning creatief te zijn, om deze zo te ontwikkelen dat de huisarts wordt geprikkeld om ander gedrag aan te nemen. Hoe verleid
je de huisartsen om nieuwe inzichten te krijgen en over te nemen? Om methode A
te verlaten en methode B over te nemen? Je neemt ze daarvoor mee in casussen waarin zij keuzes maken: de mevrouw met een
longembolie - laat je het bij de testen die
je zelf kunt doen of zie je de meerwaarde
van een extra bloedtest? Ook het effect van
de gemaakte keuzes toon je in je module.

Uiteindelijk
doe je dit werk
voor de patiënt

Ik begeleid het gehele proces van de inhoud, tot de digitale media en de marketing. Dat maakt dat ik in- en extern veel
samenwerk. Het werk moet zorgvuldig en
goed gebeuren, en dat is zeker een uitdaging. Ik ben een regelaar, houd van het verbinden van mensen en zoek steeds naar wat beter kan. Overleg-moe ben ik niet snel.
Uiteindelijk doe je dit werk voor de patiënt, dat hij of zij de juiste en goede zorg krijgt
volgens de laatste richtlijnen.’

Bio:

MIREILLE BALLIEUX, HUISARTS
PROGRAMMAMANAGER E-LEARNING
WERKT BIJ NHG: SINDS 2006
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Bio:

DESIRÉE BEAUJEAN,
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPER
STRATEGISCH PROGRAMMAMANAGER
PERSOONSGERICHTE ZORG

‘Met de patiënt in gedachten...’

WERKT BIJ NHG: SINDS 2017

Ik geloof
in onze
producten

‘Met de patiënt in gedachten... Daarop moeten we binnen het NHG onze producten afstemmen. One size fits all, van dat idee wijken we af, ook ten aanzien van de huisarts zelf.
De ene persoon is de andere niet. Je hebt niet één product voor iedereen. Voor de een
werkt een filmpje, voor de ander een folder. Voor de een werkt fysieke bijscholing, voor de
ander e-learning. Neem als voorbeeld Thuisarts.nl. Op die site content plaatsen betekent
diversiteit in de patiëntpopulatie in het vizier houden. En van daaruit berichtgeving zo
passend mogelijk op de website vertalen.

Als clusterhoofd bespreek ik onze taken en verantwoordelijkheden met de managers die
deze binnen het NHG operationeel uitvoeren. Waar boeken we successen in de voortgang,
waar lopen we tegenaan? We blijven NHG-breed samenwerken omdat er samenhang
bestaat tussen alle producten die we als organisatie bieden aan onze leden. Daartoe
moeten we van elkaar op de hoogte blijven: wie doet wat moet blijvend doorsijpelen
binnen het NHG. Met steeds de patiënt én de huisarts in het achterhoofd. Want voor
hen doen we ons werk.’
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STIJN VAN DEN BROEK, HUISARTS
PROGRAMMAMANAGER
KWALITEIT IN PRAKTIJK
WERKT BIJ NHG: SINDS 2007

we ze, kort samengevat, digitaliseren en digitaal toegankelijk
maken in het portaal van de huisarts.
Om die doelen te bereiken kunnen we niet zonder de samenwerking en afstemming met de andere clusters binnen het NHG,
neem als voorbeeld bedrijfsvoering, digitale media en marketing
& communicatie. Met elkaar kunnen we sterke, gebruiksvriendelijke producten maken en er draagvlak voor creëren bij onze
leden, maar ook aan de bestuurstafel bij de zorgverzekeraars en
bij patiëntenorganisaties.

One size ﬁts all, van dat
idee wijken we af
Over de onderbouwing voor deze gewenste diversiteit in onze producten, alsook over de
samenhang daartussen, gaat het strategisch programma Persoonsgerichte zorg. Met als
uiteindelijk doel: zorg op maat aan de patiënt. Daarvoor werken we binnen het NHG allen
strategisch en tactisch samen. Ik hoop dat dit jaar de NHG-productontwikkeling vanuit
patiënten- en ledenperspectief intern wordt geïmplementeerd. Om het belang van de
patiënt te behartigen, moeten we de huisarts echter in staat stellen optimaal te kunnen
acteren op de genoemde diversiteit. Daartoe dragen we als NHG de visie ‘gestructureerde’
persoonsgerichte zorg uit, die past binnen het nieuwe denken over gezondheid in samenwerking met het LHV en InEen. Praktisch gezien bieden we de huisarts en zijn team
daartoe ondersteunende tools. Dat begint bij meer aandacht voor diversiteit binnen onze
standaarden en richtlijnen. Ook kan worden gedacht aan nieuwe en bestaande projecten
waarbij meer aandacht is voor laaggeletterden en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden. Tevens is er vanuit het NHG afstemming met de huisartsopleidingen over het
belang van deze meer persoonsgerichte benadering.

Bio:

‘Het NHG staat voor
degelijke en
onafhankelijke inhoud’

Ik geloof in onze producten juist omdat het NHG voor een onafhankelijke en degelijke inhoud staat, die continu wordt onderhouden. Van daaruit faciliteert ze de huisartsenzorg, waarin ik
ook zelf, naast mijn werk voor het NHG, werkzaam ben. Ik zie
dus in praktijk waar de behoefte aan kwaliteit ligt, waar deze om
permanente aanscherping vraagt. Samen met mijn team sta ik
voor een correcte inhoud van onze uitingen, we kunnen deze verantwoorden. We leggen graag in- en extern uit waarom er staat
wat er staat, ontvangen daarop graag feedback en gaan
de dialoog aan.

‘Met ons programma beogen we de NHG-leden op maat te voorzien van ondersteuning bij het starten, uitvoeren, verbeteren,
evalueren en certificeren van de kwaliteit in de praktijk. Ook zorgt
het programma ervoor dat voldoende en actuele achtergrondinformatie aanwezig is om onze ondersteunende producten en
diensten, zoals de ledenhelpdesk en scholingen, vorm te geven en
onze (toekomstige) standpunten op te baseren. De doelstellingen
die we dit jaar met ons team willen bereiken zijn onder meer: het
tegen het licht houden van onze producten en ze controleren op
gebruiksvriendelijkheid en inhoudelijke kwaliteit. Ook moeten

Uitgangspunt bij het werk dat we doen is gericht zijn op het belang van de leden. Dat maakt het NHG sterk. Twaalf jaar werk ik
hier, ik wilde mezelf destijds op landelijk niveau ontwikkelen in
de kwaliteit en de veiligheid van de huisartsenzorg. Gezien de
verworven kennis, ervaring en betrokkenheid bij de afdelingen,
leek het logisch dat ik dit werk als programmamanager zou gaan
doen. Maar dat kan volgens mij enkel vanuit de teamgedachte.
Daar ben ik als mens en als medewerker gevoelig voor: ik zet
graag mijn enthousiasme in om de zaken mét elkaar te doen.
Schouders eronder en bouwen.’
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‘Vragen van buiten af verdwalen niet meer in de organisatie’
PROGRAMMA KENNISCENTRUM

‘Binnen het NHG ben ik als programmamanager verantwoordelijk voor twee verschillende programma’s:
het Kenniscentrum en Wetenschapsbeleid. Om te
starten met het Kenniscentrum, ook mijn collega’s
Lizet Aerts en Jean Vriezen zijn daarbij als programmamanagers betrokken. Ons doel is dit Kenniscentrum
dit jaar verder door te ontwikkelen tot centrale ingang
op de website waar alle vragen binnenkomen en goed
worden beantwoord.

We zijn enthousiast
en bevlogen
Binnen het NHG komt de afgelopen jaren een groeiend aantal vragen van buitenaf terecht: van huisartsen, geneeskundestudenten en andere bij het NHG
betrokken organisaties. Ze ‘verdwalen’ veelal in de
organisatie, komen bij de receptie of direct terecht bij
de medewerkers van verschillende afdelingen.
De beantwoording kost veel tijd, omdat de processen
niet efficiënt verlopen als veel mensen zich met een
bijvoorbeeld niet helder geformuleerde vraag gaan
bemoeien.

Bio:

JACINTHA VAN BALEN, HUISARTS
PROGRAMMAMANAGER
KENNISCENTRUM &

PROGRAMMAMANAGER
WETENSCHAPSBELEID
WERKT BIJ NHG: SINDS 2000
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PROGRAMMA WETENSCHAPSBELEID

Het Kenniscentrum is de nieuwe schakel. Zij verbindt
intern alle NHG-onderdelen. Vragen van buitenaf
komen er centraal binnen en worden ook van daaruit
behandeld. Dat maakt de lijnen korter en dat betekent efficiency in de procesgang en tijdwinst voor
zowel de NHG-medewerkers als onze leden, die beter
inzicht krijgen in en toegang krijgen tot hetgeen wij
allemaal kunnen bieden. Voor elke categorie vragen
wordt een specifiek (online) proces ingericht; daarin
kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld reeds
geformuleerde antwoorden, of wordt de vraag direct
bij de juiste collega neergelegd, die overigens ook bij
een andere organisatie kan werken. Uitgangspunt is
dat de vraag zo spoedig mogelijk terechtkomt bij wie
hij hoort te zijn, en evenzo de beantwoording.
Het beoordelen en zo goed mogelijk beantwoorden
van vragen via een vragentrechter gaan we nog dit
jaar inrichten. Het Kenniscentrum zal veel ergernis
schelen bij mijn collega’s. Het is een ‘product’ dat het
NHG een stap verder brengt maar ook de huisartsen,
die er echt iets aan hebben in de praktijk. Zo zijn we
met al mijn collega’s binnen het NHG bezig om de
zaken voor elkaar te krijgen. We zijn enthousiast en
bevlogen. Iedereen doet z’n best alle externe vragen
zo goed mogelijk te beantwoorden.’

‘Zo ook binnen het Programma Wetenschapsbeleid zie ik dat enthousiasme
terug. Vorig jaar hebben we de onderzoeksagenda gepubliceerd. Deze is gebaseerd op de hiaten in het huisartsgeneeskundig onderzoek, de kennislacunes bij de standaarden en zijn aangevuld en geprioriteerd door onze
leden. Door het opvullen van deze hiaten kunnen wij de aanbevelingen in de
standaarden, en daarmee het huisartsgeneeskundig handelen verbeteren.
Ook binnen dit programma kan ik mijn ervaringen uit de praktijk gebruiken.
Zo herken ik de kennislacune omtrent het gebruik van een point-of-care-test
voor de nierfunctie vanuit de praktijk: deze test wordt soms al gebruikt, maar
het is nog niet duidelijk of deze meerwaarde heeft in de huisartsenpraktijk.

Iets kunnen betekenen
vanuit beschouwing past mij
Binnen Wetenschapsbeleid hebben we een aantal lopende activiteiten en
enkele nieuwe activiteiten. Zo organiseren we jaarlijks de NHG-Wetenschapsdag in juni. Daarvoor werken we samen met de onderzoeksafdelingen huisartsgeneeskunde van de UMC’s, waarmee we in nauwe relatie staan. Nieuw
is het meewerken aan het vormgeven van een ZonMw-onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskunde waarin we willen bereiken dat de gelden die zijn
vrijgekomen in het Meerjaren Hoofdlijnenakkoord zo goed mogelijk worden
besteed.
Het is mooi om gezamenlijk, intern en met stakeholders het geneeskundig
onderzoek van huisartsen landelijk te stimuleren en naar een hoger plan te
tillen. Anderzijds stimuleren we als NHG onderzoek waarvan we denken dat
het nodig is. Neem bijvoorbeeld alledaagse aandoeningen die veel voorkomen
maar waar minder geld naar onderzoek gaat omdat er minder fondsen op
zitten zoals bij chronische, ernstige ziekten als kanker en hart- en vaatziekten.
We proberen vanuit onze missie het onderzoek hiernaar op gang te brengen.
En ook hierin verbind ik mijn werk bij het NHG met mijn werkzaamheden in
de praktijk.’
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‘Initiëren NHG Kenniscentrum
wordt ontdekkingsreis’

‘Efficiënt inlichten
van huisartsen verlicht
hun werk’

‘Noem het de architectuur van het Kenniscentrum. Dat ik die ga opzetten vanuit mijn
verantwoordelijkheid als manager van het
gelijknamige programma. Ik werk hierin
samen met mijn collega’s Jean Vriezen
en Jacintha van Balen. Waar zij een meer
inhoudelijke rol hebben, ga ik over het

‘Samen met mijn collega’s Lizet Aerts en Jacintha van Balen, ook programmamanagers Kenniscentrum, ontwikkel ik dit jaar dit centrale kennisknooppunt
binnen het NHG. Ik ga me met name bezighouden met de organisatorische kant.
We moeten de scope nog precies bepalen maar we willen de procesgang zo hebben vastgesteld dat de inhoudelijke vragen intern - volgens een centrale ‘route’worden afgehandeld. Zo voorkom je dat vragen gaan rondzingen en dat teveel
mensen zich hiermee moeten bezighouden.

Ik deel de passie
van mijn collega’s

Het proces van vraag en beantwoording moet beter worden
ingericht omdat het nu niet altijd
e�ﬁciënt werkt. We willen hierin
graag NHG-breed samenwerken
maar daarvoor moeten alle medewerkers eerst weten waar ze met ons aan toe
zijn, wat hun rol daarbij is. Voordeel is dat ik het NHG goed ken, ik werk hier
inmiddels bijna twee decennia als senior wetenschappelijk medewerker bij de
afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap. Al die kennis en ervaring neem ik
mee in het werk voor het Kenniscentrum.

Mijn grondhouding
is samenwerken

Ik heb een persoonlijke drive om bij te dragen aan de verbetering van de zorg.
Na mijn studie medische antropologie, heb ik aan de universiteit gewerkt en
vervolgens veel verbeterprojecten in de zorg gedaan. Daarna ben ik bij het NHG
gekomen. Mijn eerste functie bij het NHG was gericht op het bewerkstelligen van
een betere samenwerking tussen de beroepsgroepen, zodat de patiënt tijdens zijn
behandeling dezelfde informatie en uitleg hoort van de huisarts en de specialist. Het raakt me als het
om samenwerking gaat, privé en professioneel. Mijn grondhouding is samenwerken, dát versterkt een
goed team want niet alle competenties zitten nu eenmaal in 1 persoon. Ik ben ervan overtuigd dat je
door samenwerking de huisartsenzorg beter kunt laten functioneren.
Van de huisartsen wordt veel gevraagd, ze hebben erg veel op hun bord. Er is een grote administratieve
druk en er is vaak niet voldoende tijd om echt aan de patiënt te besteden. Dat is herkenbaar in de hele
zorg. Wat wij kunnen bijdragen als NHG is e�ﬁciënte informatievoorziening. Dat kan door hun vragen
op een snelle, goede manier af te handelen, en ze daarmee op het goede spoor te zetten.’
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Bio:

JEAN VRIEZEN,
MEDISCH ANTROPOLOOG
PROGRAMMAMANAGER
KENNISCENTRUM
WERKT BIJ NHG: SINDS 2001

logistieke proces. Daarmee kan ik de structuur van het Kenniscentrum dit jaar opbouwen. We kunnen dagelijks met een aantal
medewerkers van het Kenniscentrum bijeenkomen om de binnengekomen vragen
te analyseren, in kaart te brengen en via een
afgestemd proces intern te stroomlijnen. Ik
heb sociaal-economisch beleid gestudeerd,
waarbij voor mij de nadruk lag op hoe je
bepaalde sociale uitdagingen het beste
beleidsmatig kunt inregelen. Als je die lijn
doortrekt naar het Kenniscentrum betekent
het dat je de toegankelijkheid ervan goed
regelt en tegelijkertijd de kosten niet uit het
oog verliest.
Graag wilde ik bij het NHG werken omdat
ik daarmee een constructieve bijdrage kan
leveren aan een maatschappelijk relevante
organisatie. De huisartsgeneeskundige zorg

speelt zich af in de publieke sector en de
huisarts vervult een spilfunctie binnen
de gezondheidszorg in Nederland. Dat
trekt mij aan. Na mijn afstuderen begon
ik hier als receptioniste. Daar leerde ik de
organisatie al kennen. Ik zag er de passie
van mijn collega’s, die ik nu met hen deel
als programmamanager.

Bio:

LIZET AERTS, ECONOOM
PROGRAMMAMANAGER
KENNISCENTRUM
WERKT BIJ NHG: SINDS 2019

Het doel van ons werk bij het Kenniscentrum is NHG-breed: de kennis uit de hele
organisatie beter inregelen. Corebusiness
zijn daarbij de richtlijnen die worden ontwikkeld door de wetenschappelijk medewerkers. Met een beter logistiek proces
moet in- en extern duidelijk worden dat
die kennis via ons centrum kan worden
verkregen. En niet alleen dat, stel dat een
organisatie van buiten samenwerking
zoekt met het NHG dan kunnen wij daar
ook een rol van betekenis in spelen. Wij
kunnen inspelen op de vragen die daarmee gemoeid zijn en zo ontlasten we
onze wetenschappelijke collega’s.
Het grote doel dit jaar is om, naast de
stroomlijning van de vragen, de NHGKennisbank te initiëren. Zo weet de
buitenwacht nog beter waar het NHG
voor staat en wordt onze bereikbaarheid
beter en groter. Dit bewerkstelligen wordt
een ontdekkingsreis. De geheel nieuwe
structuur zal mijn collega’s ruimte bij hun
werk geven.’
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‘We ondersteunen de huisarts met
slimme technologie’

een consult komen en prima zelf bijhouden hoe het loopt. We merken enthousiasme bij de leden die hier al ervaring mee
hebben; de zorg wordt persoonsgerichter.
Je kunt van maatwerk gaan spreken met
de huisarts in een meer coachende rol.

‘Mijn verantwoordelijkheid binnen het
NHG? Samen met ons team standaarden
opstellen en actueel houden voor goede
digitale registratie en communicatie
binnen de huisartsenzorg alsook extern
in de relatie met andere zorgverleners.
Het programma richt zich in eerste instantie op het ondersteunen van de huisartsen.
Een nieuwe ontwikkeling is dat de patiënt
elektronisch toegang krijgt tot het dossier;
een goed bijgehouden dossier is ook dan
bijzonder waardevol.

In ons werk zijn er veel dwarsverbanden
met collega’s binnen het NHG, zeker waar
het bijvoorbeeld de inrichting van een
dossier betre�t, de wijze van registreren of
de ondersteuning vanuit het HIS voor de
huisarts. Dan werken we samen met de
collega’s van het Formularium maar ook
met Scholing en Richtlijnontwikkeling.

Snijvlak van
zorg- en ict-wereld
fascineert me
We zijn nauw betrokken bij OPEN, het
programma dat zorgverleners in de eerste
lijn helpt om Nederlanders die dat willen
- veilig - online toegang te verlenen tot de
eigen gezondheidsgegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier bij de huisarts.
OPEN kan veel voor huisartsen en de huisartsenzorg betekenen ook bijvoorbeeld in
de vorm van tijdswinst. Belangrijk is om dit
goed in de praktijkorganisatie in te passen
zodat die voordelen er echt uitkomen.
Wellicht kan een patiënt minder vaak voor
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‘De uitstraling past bij
de kwaliteit waar wij
als NHG voor staan’

Bio:

TJEERD VAN ALTHUIS, MPH
PROGRAMMAMANAGER
INFORMATISERING
HUISARTSENZORG
WERKT BIJ NHG: SINDS 1996

Het snijvlak tussen de zorg - een wereld
met geheel eigen denkprocessen en
-patronen en de ICT - met zijn strakke
logisch denken - fascineert me. Het
schuurt nog wel eens. Dat complexe facet
vind ik als generalist met mijn medische
achtergrond een prachtige uitdaging.
Door de huisartspraktijk te helpen bij
het vinden van de juiste digitale hulpmiddelen bouwen we aan de toekomst ervan.
Dat kunnen wij binnen ons NHG-programma doen omdat we met de collega’s in
een unieke positie zitten en inhoudelijk
de juiste mix hebben om de goede dingen
goed te doen. Dat ik zelf klinisch werkzaam ben geweest helpt mij ontzettend
om deze zaken te begrijpen.’

JEANINE NIEUWENHUIS,
COMMUNICATIEWETENSCHAPPER
PROJECTMANAGER HERHUISVESTING
WERKT BIJ NGH: SINDS 2015

‘Rust, groen en licht. Dat zijn de uitgangspunten voor het nieuwe
huisvestingconcept, gebaseerd op de input van collega’s. Afgelopen oktober is Rever Interieurprojecten, het bureau dat de bouw op
onze vierde verdieping begeleidt, gestart. Ikzelf vind het resultaat
tot nog toe heel mooi, maar ben pas gerust als iedereen een ﬁjne
werkplek hee�t. Na de verbouwing bekijken we hoe het kantoor
bevalt en passen we waar nodig nog dingen aan. De directe aanleiding voor de herhuisvesting was dat de medewerkers veel prikkels
ervoeren. Met z’n allen in twee kantoortuinen betekende
weinig isolatie, veel geluidsoverlast, geen plaats om rustig te bel-

len, collega’s die pratend in en uit lopen. Bij de inrichting was onvoldoende
rekening gehouden met collega’s die geconcentreerd moeten werken.
Hoe hebben we de herhuisvesting aangepakt? Het traject liep parallel
aan de wens vanuit de organisatie om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen te stimuleren en een nieuwe managementstructuur te
implementeren. De verschillende afdelingen waren eilandjes en een van
de verbeterpunten was ontschotting: zorgen dat we elkaar beter weten te
vinden. Het nieuwe ontwerp vroeg daarmee ook om een nieuwe manier
van werken, met een nieuwe ICT-omgeving. De meeste functies binnen
het NHG vragen om grote concentratie, dat vraagt om rustige werkplekken, en een optimale akoestiek. NHG-breed werd juist daarom gekozen
voor een ontwerp dat uit twee vleugels bestaat: een stilte-vleugel en een
vleugel waar je mag praten.
Ik maakte onderdeel uit van het Veranderteam en vanuit deze hoedanigheid ben ik gevraagd mee te denken over de huisvesting. De centrale
vraagstelling was: ‘Hoe kunnen we intern beter samenwerken door een
betere kantoorinrichting?’ Die vraag paste mij, ik heb marketing &
communicatie gestudeerd en diverse managementfuncties gehad.
We hebben ons best gedaan om iedereen bij de nieuwe kantoorinrichting
te betrekken door middel van enquêtes, betrokkenheid in de ontwerpfase,
en het houden van sessies over ‘Wat zijn goede afspraken in het nieuwe
kantoor?’ Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om hoe lang je een werkplek
bezet mag houden en over de omgang met elkaar bij gemaakte afspraken.
Ik vind het belangrijk dat we elkaar durven aanspreken op het nakomen
van deze afspraken. Anders werkt het concept niet, dat moet je dus in de
gaten houden, samen met elkaar. 
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De nieuwe vleugels

Het nieuwe werken

Ik ben pas gerust
als iedereen
een fijne
werkplek heeft

Ontmoeten
Vergaderen
Brainstormen
Werken

We zullen vast moeten wennen aan het nieuwe werken, nu hee�t iedereen een vaste plek
en straks niemand meer. Er staan geen vaste pc’s meer maar iedereen krijgt een laptop en
mobiele telefoon. Het is ook even a�tasten of je wel in de zone zit die bij jouw werk past.
En het papiergebruik moet omlaag. De herhuisvesting is ook niet in een keer perfect,
we moeten nog een aantal zaken aanscha�fen.
Trots
Ja, trots dat je bij het NHG werkt. Dat zal je uiteindelijk ervaren als je hier binnenkomt.
Een rustige omgeving. Groen, met veel planten. Gestyled. Een mooi kantoor met een rustige
uitstraling, met items die passen bij de huisartsgeneeskunde. De nieuwe huisvesting past
bij de inhoudelijke kwaliteit waar wij voor staan; bij de gedreven medewerkers die hart
hebben voor het werk dat ze doen; bij de kwalitatief hoogstaande producten. Ja, ik ben er
trots op dat ik voor mijn collega’s mag werken en gun ze van harte de omgeving die maakt
dat je het werk dat je doet, ook goed kunt doen.’
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