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Hoogtepunten 2018
Wie we zijn

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

 Wetenschappelijke vereniging van huisartsen

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

 13.000 leden
 Voor huisartsen en het praktijkteam

Wat we doen




Wetenschappelijke verantwoorde
beroepsuitoefening ondersteunen
Kwaliteit van de huisartsenzorg bevorderen

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

samenwerkingspartners
 Betrouwbaarheid, betrokkenheid,

kritische houding, deskundigheid en
uitgaand van samenwerking
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Rob Dijkstra, huisarts
Bestuursvoorzitter

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

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

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

Gezondheid in de wijk
(Preventie in de buurt)

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

“Een goede
wijksamenwerking
bespaart mij
als huisarts
tijd”

“Je kunt
efficiënter
patiënten
helpen of
doorverwijzen”

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

De impact van

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

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

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

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

Thuisarts.nl wordt dagelijks 100.000 keer bezocht door
mensen die vragen hebben over hun gezondheid. De maatschappelijke impact is groot. Thuisarts.nl wint dan ook vele
prijzen, zowel nationaal (populairste Website van het jaar 2018
categorie Gezondheid) als internationaal (Digital Communication Awards: Beste Content Platform van Europa 2018).
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Handboek
e-consult
Patiënten weten vaak niet welke
digitale mogelijkheden er bij hun
huisartsenpraktijk zijn. Huisartsen
hebben op hun beurt vaak simpelweg
de tijd (en kennis) niet om patiënten
op deze mogelijkheden te wijzen.
Om huisartsen op weg te helpen en
kansrijke e-health-toepassingen
een impuls te geven verscheen het
interactieve handboek met praktische
informatie voor huisartsenpraktijken:
‘E-consult, hoe regelen we dat?!’

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

Visie Digitalisering
huisartsenzorg en
project OPEN

We gaan
samen
innoveren

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

is vernieuwd

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

1. Moet vitamine

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

15

reacties
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23
reacties

3. Bloedstelpende werking

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

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

2. Heeft iemand nog een

sublieme tip om een
beginnend dementerende
oud vrachtwagenchauffeur
te laten stoppen
met autorijden?
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NHG-Wetenschapsprijs
voor het eerst
uitgereikt

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

Nascholing

 overzichtelijke weergave van alle

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

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

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

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

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

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

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

Heb je een goed idee
om de huisartsenzorg
te verbeteren?

Kijk op NHG.org/lab voor meer informatie.
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Opbrengsten 2018
5%

evenementen

Kosten 2018
20%

marketing &
communicatie

100%

€ 12 miljoen

55%

contributies

15%
subsidies

9%

verkopen

13%
overig

3%

Huisarts en Wetenschap

Cijfers tot 1 december 2018; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

20%

richtlijnontwikkeling

18%

implementatie
nascholing

7%

Huisarts en Wetenschap

20%

implementatie praktijk,
kwaliteit en innovatie

13%

beleidsondersteunende
activiteiten

2%

management en
ondersteuning
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