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Kennis implementeren in
de praktijk

Leden binden en werven

Concreet
zichtbaar
in 2022
In 2022 werken we samen met en voor onze
leden aan het ondersteunen en verder uitbouwen
van kwalitatief hoogwaardige, goede en toekomst
bestendige huisartsenzorg.

Richtlijnen
De NHG-richtlijnen vormen de
professionele standaard voor
de huisartsenzorg in Nederland.
In 2022 publiceren we 12 NHG-
standaarden, 4 NHG-behandelrichtlijnen en 3 multidisciplaire
richtlijnen. Pag 7

Naast de inhoudelijke activiteiten
en periodieke ledenonderzoeken
focust het NHGzich in 2022 op de
verbinding met de aios en de startende huisarts, wordt het Contactcentrum ontwikkeld en komt er een
nieuwe communicatiestrategie,
inclusief nieuwe website. Pag 16

Zonder aandacht voor implementatie van kennis komt slechts
een gedeelte van onze kennis
ontwikkeling tot zijn recht. Daarom zetten wij hier ook in 2022 op
in. Lees meer op pag 12 over wat wij
doen op het gebied van digitale
scholing, spoedzorg, persoons
gerichte zorg, bevorderen van
medisch-strategisch beleid en
hoe we samenwerken met de
universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde.

Thuisarts.nl
Onze ambitie is dat Thuisarts.nl
een generieke, digitale informatievoorziening wordt met betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinformatie voor iedereen.
Pag 11

Digitaal
Digitalisering heeft een cruciale
rol in de zorg. We werken veelal
achter de schermen. Alleen, maar
ook samen met onze partners.
Lees meer op pag 9 over wat wij
doen op het gebied van digitale
innovatie: e-health, informatisering
huisartsenzorg enThuisarts.nl in
2022.

Huisarts & Wetenschap
Het hele jaar actuele informatie
met 12 magazines, 52 nieuwsbrieven en iedere maand
nieuwe podcasts. Pag 15
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Inleiding
Het NHG is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor huisartsen. Wij stellen (potentiële) leden
in staat het huisartsenvak op een wetenschappelijk gefundeerde wijze uit te oefenen, zodat huisartsen
kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen leveren aan hun patiënten. De kernwaarden van de huisartsenzorg
vormen daarbij altijd de basis: persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk.
De missie van het NHG is bij de oprichting in 1956 geformuleerd en nog onverminderd van kracht:

‘Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen,
die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening
van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.’
Huisartsen staan voor hun vak en oefenen dit met trots en liefde uit. Ook in tijden waarin het beroep op
hen groot is en de complexiteit van de casuïstiek, het speelveld en de organisatie van de huisartsenzorg
toeneemt. Dit geldt ook voor het NHG. In de huisartsenzorg en als beroepsvereniging laten we steeds
weer zien dat we ertoe doen en van toegevoegde waarde zijn.
2022 is een jubileumjaar. Op 29 december 2021 bestaat het NHG 65 jaar; in 2022 vieren we dat samen met
onze leden. Al 65 jaar brengen we wetenschap naar de praktijk. Mede hierdoor heeft de huisartsenzorg
zich ontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardige pijler en onmisbare spil in de Nederlandse gezondheidszorg. Nog altijd is onze missie actueel, zoals de coronapandemie nog eens duidelijk illustreert.
We willen leden ondersteunen en inspireren bij vraagstukken uit de praktijk die ertoe doen. Onze leden
staan daarbij centraal.
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2022 staat in het teken van zichtbaar beter worden. Onze standaarden en richtlijnen, Thuisarts.nl,
NHG E-learnings en H&W maken we zichtbaar beter. Materialen die minder aandacht krijgen maken we
beter zichtbaar, met als doel de huisartsen en hun team te blijven voorzien van de laatste inzichten voor
de praktijk. Ook kijken we ernaar uit om leden weer in het echt te ontmoeten op het NHG-Congres in april
en de NHG-Wetenschapsdag in juni.
In 2022 zetten we de lijn voort die we in 2021 hebben ingezet om met de Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV), InEen en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) te zoeken naar intensivering van
de samenwerking.
Ook blijven we intensief samenwerken met onze leden, de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde,
Huisartsopleiding Nederland, en andere partners op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs, politiek
en beleid. Samen werken we aan het ondersteunen en verder uitbouwen van goede en toekomst
bestendige huisartsenzorg.
Wendy Borneman, voorzitter Raad van Bestuur
Eric Scheppink, lid Raad van Bestuur

Samen werken we aan het ondersteunen
en verder uitbouwen van kwalitatief
hoogwaardige, goede en toekomstbestendige
huisartsenzorg.
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Jaarplan
2022

Thema:
Zichtbaar
beter worden

Doelstellingen
	De binding met en waardering van onze leden
vergroten door onze toegevoegde waarde duidelijk
uit te dragen.
	Leden meer betrekken door beter in te spelen op
hun wensen en te innoveren op zowel productniveau

Het Jaarplan 2022 bouwt verder op het strategische

als op het gebied van onze dienstverlening.

meerjarenbeleidsplan 2019-2022. De vastgestelde

	Lid worden van een vereniging is anno 2022

strategische programmalijnen uit dit plan worden

niet vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk

gecontinueerd in 2022 en zijn aangescherpt op basis

de gehele beroepsgroep te vertegenwoordigen.

van feedback en suggesties van leden, onder andere

Daarom willen we in 2022 een stijging inzetten van

op basis van de ledenraadpleging 2020.

het aantal startende huisartsen dat lid wordt van het
NHG. We gaan in 2022 duidelijker aan aios laten zien

Naast het zichtbaar beter maken van onze standaarden
en richtlijnen, Thuisarts.nl, NHG E-learnings en H&W en de
minder bekende materialen en werkzaamheden, blijven wij
ook up-to-date informatie bieden over COVID-19.

wat het NHG doet en waar we voor staan.
	Binnen 3 jaar willen we dat het percentage
praktiserende huisartsen dat lid is van het NHG
gestegen is en willen we een ledenwaardering van
een 8,0 (t.o.v. 7,5 in 2020). In 2022 gaan we daarom
activiteiten en materialen van het NHG zichtbaar
beter maken.
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Activiteiten

Op de agenda

NHG-Congres
Met als thema de
inzet van digitale
toepassingen in de
huisartsenpraktijk
vindt op 8 april het
NHG-Congres
plaats.

Activiteiten uit 2021 blijven doorlopen in 2022. We verwachten
in 2022 12 standaarden, 4 behandelrichtlijnen en 3 multi
disciplinaire richtlijnen te publiceren. We brengen 13 e-learnings
uit en bieden met H&W het hele jaar up-to-date informatie.
Minder zichtbaar maar van groot belang is ons werk achter de
schermen. We ontwikkelen beleid en voeren werkzaamheden uit
op het gebied van farmacotherapie, spoedzorg, en informatisering

NHG-TriageWijzer
Nieuwe versie in boek
vorm en digitaal is
beschikbaar.

10 jaar
Thuisarts.nl

in de huisartsenzorg. Ook werken we aan de ontwikkeling van
wetenschapsbeleid en de toekomstvisie huisartsenzorg.

2022 is ook voor
Thuisarts.nl een
jubileumjaar!

2021

12

2022

01

02

03

04

05

06

07

08

09

NHG 65 jaar!
NHG-Wetenschapsdag

Met de oprichting
van de vereniging
op 29 december
1956 bestaat het
NHG 65 jaar.

COVID-19-zorg in 2022

Naast het gewone werk zullen we net als
sinds het begin van de coronapandemie
extra ondersteuning bieden aan NHG-leden
op het gebied van COVID-19-zorg.

De NHG-Wetenschapsdag
op 10 juni 2022 heeft als
thema Huisarts in actie:
data in de hoofdrol.

Samen met het Kennisinstituut van de
Federatie Medisch Specialisten zijn we in
2021 gestart met de ontwikkeling van de
Multidisciplinaire richtlijn Nazorg COVID-19
en deze wordt in 2022 gepubliceerd.

We verwachten op het gebied van infectiepreventie de nodige inspanningen te
verrichten. Landelijk blijven we actief in
het Outbreak Management Team (OMT).
We stemmen veel en nauw af met alle
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11

12

2023

Lancering nhg.org
We verwachten in
oktober onze nieuwe
website te lanceren.

organisaties die betrokken zijn bij de
inhoudelijke zorg aan COVID-19-patiënten
en brengen ook onze zorgen naar voren over
de impact op de reguliere en geplande zorg.
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De NHG-richtlijnen zijn evidencebased aanbevelingen voor de dagelijkse
praktijk. Ze ondersteunen de huisarts bij de besluitvorming in de spreek
kamer en bieden ondersteuning bij de afweging om wel of niet te verwijzen.
De (behandel)richtlijnen vormen samen met het NHG-Formularium de
belangrijkste bronnen bij de overweging om verantwoord medicatie voor
te schrijven. Onze richtlijnen vormen de professionele standaard voor de
huisartsenzorg in Nederland. Ze maken ook een belangrijk deel uit van
de opleiding Huisartsgeneeskunde.

Richtlijnen
De functie van richtlijnen is de afgelopen jaren breder geworden. Steeds
vaker beschrijven we in de richtlijn wat verantwoorde zorg is en bieden we
aanvullende ondersteunende materialen aan in de vorm van keuzetabellen
en handige overzichten om tot passende patiëntenzorg te komen. Bijvoorbeeld met de MagicApp. Deze functie in een richtlijn stimuleert huisarts
en patiënt om samen te kiezen voor passende en effectieve interventies
op maat.

Concreet zichtbaar in 2022
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Richtlijnen

We zijn continu bezig om onze richtlijnen toegankelijker en beter bruikbaar
te maken voor tijdens het consult. Zo zijn de NHG-richtlijnen in toenemende
mate transparant gemaakt en vertaald vanuit het perspectief van de
huisarts. We zorgen dat onze richtlijnen goed zijn afgestemd met andere
medische vakgebieden, richtlijnen van de apotheker en recente genees
middeleninformatie. Hierdoor sluit de huisartsenzorg zo goed mogelijk
aan op zorg van andere eerstelijns zorgverleners en die van de tweede lijn.
Naast ondersteuning bij het geven van informatie tijdens en na het consult,
bevordert de informatie van Thuisarts.nl – die grotendeels is gebaseerd op
richtlijnen – ook de eigen regie en de gezondheidsvaardigheden van burgers.

	We publiceren in 2022 12 NHG-Standaarden, 4 NHG-Behandelrichtlijnen
en 3 MDR-en.
	De NHG-richtlijnen brengen we expliciet onder de aandacht bij de
opleidingsinstituten en de aios.
	Samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) gaan we onze werk
processen slimmer inrichten op basis van nieuwe afspraken in onze position
paper ‘Slimmer samenwerken tussen de 1e en de 2e lijn’. Ook gaan we de
beslisondersteuning verder uitwerken.
	Samen met de FMS vragen we bij ZonMw financiering aan voor een pilot
om een aantal verwijsmodules te ontwikkelen waarmee we de aansluiting
tussen de richtlijnen van de eerste en de tweede lijn willen verbeteren.
	Samen met de FMS en andere richtlijnorganisaties, zoals Akwa GGZ, ontwikkelen we in 2022-2023 een gezamenlijk leerplatform voor richtlijnenmakers.
Farmacotherapie

	Het NHG-Formularium vat het medicamenteuze beleid van de huisarts samen,
gebaseerd op de NHG-Standaarden en -Behandelrichtlijnen. In 2022 zetten
we in op bekendheid van het NHG-Formularium en het gebruik hiervan, zodat
huisartsen en aios ook bij het voorschrijven van herhaalmedicatie de meest
recente richtlijnen volgen.
	We publiceren instructiefilms over hoe het NHG-Formularium eenvoudig vanuit
het HIS is te gebruiken.
	Voor de langere termijn streven we naar een NHG-Formularium dat vanuit ieder
HIS gemakkelijk te gebruiken is.
Keuzetabellen

	We publiceren 2-4 keuzetabellen over (ondersteunend materiaal voor tijdens
het consult), waaronder in ieder geval een keuzetabel over behandelopties bij
vasomotorische overgangsklachten (opvliegers).
	Ook herzien we diverse Consultkaarten (een beknopte keuzehulp voor patiënten en
artsen om samen te gebruiken), die we samen met de FMS en de Patiëntenfederatie
Nederland (PFN) tot multidisciplinair bruikbare keuzekaarten transformeren, waar
onder kaarten over het carpaletunnelsyndroom, lage rughernia en heupartrose.
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Digitaal
Digitalisering krijgt een steeds grotere rol in het zorglandschap,
ook in de huisartsenzorg. De coronaperiode heeft laten zien dat
zorginnovatie met digitale ondersteuning een essentieel onderdeel
is voor het verlenen van zorg (op afstand). Het NHG is al vele jaren
— veelal achter de schermen — actief bezig om de digitalisering in de
huisartsenzorg te verbeteren. We willen de juiste zorg op de juiste
plek kunnen leveren en de poortwachtersfunctie van persoons

Digitale innovatie: e-health

gerichte zorg kunnen blijven uitvoeren. Daarom denkt en werkt het

	
We versterken de samenhang tussen wetenschap, organisatie en rand-

NHG samen met de LHV, InEen en het Consortium Huisartsgenees

voorwaarden op het gebied van e-health in de huisartsenzorg. Dit doen
we samen met de LHV en InEen. We hebben daarvoor een gezamenlijk
meerjarenplan.
	
We stimuleren de wetenschappelijke onderbouwing van e-health in
de huisartsenpraktijk. Daarbij werken we samen met onder andere
het Consortium Huisartsengeneeskunde en het National eHealth
Living Lab (NeLL).
	
We brengen wetenschappelijke kennis over de inzet van contact
op afstand, telemonitoring en digitale zelftriage naar de praktijk.
	
We onderzoeken hoe we digitale zorginnovaties kunnen opnemen
in onze wetenschappelijke richtlijnen. Hierbij focussen we in eerste
instantie op diabeteszorg en de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2
(project DiDia).

kunde aan de vraag waar en hoe digitalisering kan bijdragen aan
de continuïteit en verbetering van de huisartsenzorg, waarbij onze
kernwaarden overeind blijven.

Het NHG concentreert zich op 3 onderdelen, waarmee het bijdraagt aan
kwalitatief goede, verantwoorde en veilige huisartsenzorg, ondersteunt
door digitale hulpmiddelen. Waardoor de huisarts bovendien slim, efficiënt
en prettig samen kan werken en beslissen met de patiënt, zijn collega’s,
medisch specialisten en waarmee we ook de collega’s in de huisartsen
praktijk beter faciliteren om zo optimaal mogelijk patiëntvragen op maat
te kunnen behandelen.
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Informatisering huisartsenzorg

	
Met het NHG HIS-Referentiemodel, de NHG-tabellen en het

NHG-Formularium faciliteren we digitale processen in de dagelijkse
praktijk van de huisarts. In 2022 onderhouden en verbeteren we deze
producten.
	
We maken communicatierichtlijnen voor HIS-leveranciers en andere
partijen die betrokken zijn bij gegevensuitwisseling. Voorbeelden
hiervan zijn de richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-HAP (herziening),
de richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-spoed(keten), de richtlijn
Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist (HASP) en de
richtlijn Adequate dossiervoering. Daarmee helpen we de huisarts om
zijn werk goed te doen.
	We actualiseren de Leidraad Informatiebeveiliging.
	
We denken en werken mee aan het optimaliseren van gegevens
uitwisseling en het consulteren van netwerkpartners binnen het
medische domein met behulp van het HIS.
	
We werken samen met Nictiz, het Informatieberaad Zorg, VZVZ,
Medmij, NPF, NedXis, NedHIS en ZN om het ICT-beleid in de zorg
vorm te geven en in te vullen.
	
Samen met de LHV en InEen ondersteunen we huisartsen om de
toenemende complexiteit van gegevensuitwisseling met patiënten,
gebruik van e-health, persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en
uitwisseling met netwerkpartners binnen en buiten het zorgdomein
goed te begrijpen en voldoende vaardig te zijn om hiermee om te gaan.
	
Ook zijn we nauw betrokken bij het versnellingsprogramma OPEN
waarmee burgers inzage krijgen in hun eigen medisch dossier,
waaronder dat van de huisarts. OPEN is een programma van de
LHV, InEen en het NHG, in opdracht van VWS.

Digitalisering draagt bij aan de
continuïteit en verbetering van
de huisartsenzorg, waarbij onze
kernwaarden overeind blijven.
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Thuisarts.nl
Thuisarts.nl had in 2021 ruim 65 miljoen bezoeken. Dit willen we laten
doorgroeien in 2022. Daarom transformeren we Thuisarts.nl van een
website naar een platform met betrouwbare, transparante en toegankelijke
informatie over ziekte en gezondheid. Onze ambitie is dat Thuisarts.nl
een generieke, digitale informatievoorziening wordt met betrouwbare
en toegankelijke gezondheidsinformatie voor iedereen.
In 2022 proberen we voldoende financiering te verzamelen om deze
transformatie te realiseren. Daarmee kunnen we veel behoeften van onze
leden voor nieuwe functionaliteiten ontwikkelen en met Thuisarts.nl
een nog grotere maatschappelijke impact maken.

Concreet zichtbaar in 2022
	We vertalen op basis van nieuwe en herziene NHG-standaarden

en -behandelrichtlijnen informatie en laten deze aansluiten bij
de informatie vanuit de tweede lijn.
	Samen met de FMS maken we 140 nieuwe teksten bij medisch-
specialistische richtlijnen en houden we de huisartsgeneeskundige
informatie up-to-date op basis van de nieuwe NHG-richtlijnen.
	We houden Thuisarts.nl up-to-date door teksten van ≥ 5 jaar te
actualiseren en op B1-niveau te (her)schrijven.
	
We nodigen patiënten die gebruikmaken van Thuisarts.nl uit deel
te nemen aan huisartsgeneeskundig relevant onderzoek, zodat we
samen met de universitaire afdelingen niet alleen de wetenschap
naar de praktijk brengen, maar ook de praktijk naar de wetenschap.
	
Als het ons lukt om structurele financiering in de vorm van
subsidie te verwerven, willen we de wensen van huisartsen realiseren
die zij in de ledenraadpleging (najaar 2021) hebben aangegeven.
Denk aan het visueler maken van onze informatie door meer
toegankelijke en functionele instructievideo’s, beeldmateriaal toe
te voegen voor eerste- en tweedelijnszorg en het ontwikkelen van
een landelijke campagne om de naamsbekendheid en het gebruik
van Thuisarts.nl te vergroten.
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Kennis
implementeren
in de praktijk
Onze activiteiten en middelen zijn belangrijke randvoorwaarden voor de
implementatie van kennis in de huisartsenpraktijk. Zonder aandacht voor
implementatie komt al onze inzet slechts gedeeltelijk tot zijn recht. Daarom
hernieuwen we in 2022 onze implementatievisie, die leidend is bij het
ontwikkelen, voortzetten en stopzetten van veel van onze activiteiten.
We willen binnen het bureau, de vereniging en daarbuiten de zichtbaarheid
van onze activiteiten en middelen vergroten en de waarde ervan voor
de huisartsenzorg verder verduidelijken.
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Concreet zichtbaar in 2022
Bevorderen van medisch-strategisch beleid: betere zichtbaarheid
NHG en positie huisarts

	
Het in 2021 versterkte beleidsteam adviseert zichtbaar, transparant en

in samenhang met de organisatie over de beleidskoers en over te maken
keuzes. Het beleidsteam neemt het voortouw bij adviezen over medisch-
strategische en overstijgende thema’s van en voor diverse stakeholders,
waaronder de overheid. De beleidsadviseurs werken samen met
communicatieadviseurs en inhoudsdeskundigen op diverse terreinen,
zoals palliatieve zorg, ouderen, de ggz en jeugd. Doel is de zichtbaarheid
en positie van de huisarts en het NHG te verbeteren.
	
Het NHG pakt de positionering van de kaderhuisartsen en de
Toekomstvisie op, evenals het opstellen van tripartite – NHG, LHV
en InEen – standpunten.
Wetenschapsbeleid: samenwerking met de universitaire afdelingen
huisartsgeneeskunde

	
We werken samen met de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde,

verbonden in het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH/IOH-R)
en het Consortium Huisartsgeneeskunde, aan de wetenschappelijke
onderbouwing van de best mogelijke huisartsenzorg voor de patiënt.
Persoonsgerichte zorg en het patiëntenperspectief

	
We werken vanuit het patiëntenperspectief bij de ontwikkeling van onze

materialen zodat deze zo goed mogelijk aansluiten op wat voor patiënten
belangrijk is.
	
Het NHG draagt bij aan de campagne ‘Samen beslissen’ (VWS-PFN),
onder andere met informatievoorziening en digitale nascholing.

	In samenwerking met InEen en de LHV wordt een gespreksmodel

ontwikkeld dat de huisarts helpt om bij complexe problematiek te
inventariseren wat er speelt in het leven van de patiënt, aangevuld
met adviezen naar welke vervolgzorg dan verwezen kan worden.
Bevorderen van kwaliteit: ‘Samen Leren’

	
Ter bestendiging en bevordering van kwaliteit binnen de huisartsenzorg

zetten we de doorontwikkeling van materialen en activiteiten voort
vanuit de visie ‘Samen leren en verbeteren’. We onderzoeken onderwijskundige verbeteringen die erop gericht zijn samen leren te bevorderen
met behulp van spiegelinformatie en instrumenten voor zelfevaluatie
en op het gebied van infectiepreventie, delegeren van taken, patiënt
veiligheid, klachtenopvang en spreekuurondersteuning.
	We ontwikkelen en onderhouden de handleiding voor het opzetten,
onderhouden en borgen van een kwaliteitssysteem in de huisartsenpraktijk. Vanuit de nieuwe visie op kwaliteit kijken we daarbij ook in
bredere zin naar ‘uitkomsten van zorg’.
	We geven ondersteuning vanuit de regio meer vorm in tripartite verband
(Hechte Huisartsenzorg). Het PAM/LINKH-netwerk is in 2021 van LINKH
overgegaan naar het NHG. Doorontwikkeling en ondersteuning van dit
unieke netwerk biedt kansen voor het kwaliteitsbeleid dicht bij en samen
met onze leden.
	Tevens geeft het programma vorm aan de herregistratie-eisen: komend
jaar worden de EKC-herregistratie-eisen in samenwerking met de LHV
geherformuleerd en zo mogelijk vereenvoudigd. We organiseren visitatie
waaraan jaarlijks ongeveer 500-550 huisartsen deelnemen. We kijken hoe
we dit instrument zinvol kunnen inzetten, met een minimale belasting
voor de deelnemende huisartsenpraktijken.
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In gesprek met leden

	
We zoeken leden op en gaan in gesprek over hun visie op kwaliteit

in de praktijk en de behoefte aan informatie en ondersteuning
(‘Team het land in’), we vragen om feedback en sluiten aan bij regio
bijeenkomsten van InEen. Met alle inbreng scherpen we ons aanbod
verder aan.
Digitale nascholing

	
We brengen 12-13 nieuwe NHG E-learnings uit. Daarnaast actualiseren

we alle bestaande NHG E-learnings regelmatig, minimaal eenmaal
per 2 jaar.
	
We ondersteunen NHG-leden met nieuwe en actuele instructiefilms
op een nieuwe, goed toegankelijke website.
	We onderzoeken nieuwe werk- en implementatievormen gericht
op interactiviteit. We willen nieuwe en bewezen methoden, zoals
e-learnings, podcasts, een promotiefilm over richtlijnen en instructiefilms, effectief gaan inzetten.
Bevorderen van preventie

	Er zijn wederom veel activiteiten op vaccinatiegebied om de huisarts

te ondersteunen bij de uitvoering. De coronavaccinatie vraagt nog steeds
volop aandacht van de huisarts, en daarmee ook onze ondersteuning.
	Daarnaast dragen we bij aan de toekomst van het vaccinatiestelsel, met
onder meer de griepvaccinatie en het pneumokokkenvaccin.
Het NHG stelt de praktijkhandleidingen samen en onderhoudt deze.
	We zijn nauw betrokken bij het beleid over de bevolkingsonderzoeken
darm- en baarmoederhalskanker, en maakt en onderhoudt de praktijkhandleidingen voor de huisarts.
	We zijn betrokken bij ‘stoppen met roken’/tabaksverslaving en willen
de kennis over leefstijl verder ontsluiten.

Behoud en bevorderen van goede kwaliteit spoedzorg

	
We onderhouden de NHG-TriageWijzer en ontwikkelen die verder door

ter ondersteuning van een veilige en efficiënte triage. De feedback en
suggesties uit het gebruikersonderzoek (eind 2021) vormen de basis voor
de doorontwikkeling van de NHG-TriageWijzer.
	We voorzien, indien relevant, nieuwe NHG-Standaarden van input over
het spoedbeleid.
	
We ontwikkelen een palliatieve spoedkaart.
	
Op beleidsmatig gebied zijn we betrokken bij meerdere trajecten, zoals
implementatie van het spoedkader vanuit het Zorginstituut en het
quatropartite beleid over de ANW-diensten.
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Concreet zichtbaar in 2022
	Van ‘beeld als ondersteuning‘ naar ‘het communiceren
van een boodschap door middel van beeld’

Toegankelijker en
aantrekkelijker voor
lezers en luisteraars

Door visualisatie van ingewikkelde informatie op een vereenvoudigde
en heldere manier is H&W in print en online toegankelijker en
aantrekkelijker voor lezers en wordt de boodschap van een wetenschappelijk artikel die voor de huisartsenpraktijk belangrijk is duidelijker
gecommuniceerd.
	Crossmediaal en genrespecifiek publiceren

Huisarts en
Wetenschap

	Kanaal- en genrespecifieke differentiatie en optimalisatie is wenselijk,
voor zowel gebruikers, auteurs, als redactie. Publicatie van H&W-content
is beter afgestemd op de functionaliteiten en gebruikerswensen behorend
bij de verschillende H&W-kanalen, en is daarmee toegankelijker en
aantrekkelijker voor lezers en luisteraars. De huisartsgeneeskundige
boodschap van een wetenschappelijk artikel bereikt daardoor beter
en breder de doelgroep.
Vindbaarheid online content

	We optimaliseren de vindbaarheid van online content op de
H&W-website.
Accreditatie

H&W vertaalt actuele huisartsgeneeskundige wetenschap naar
de dagelijkse praktijk in korte en prettig leesbare artikelen, via
verschillende kanalen. H&W publiceert doorlopend en multimediaal:
via henw.org, een wekelijkse nieuwsbrief, maandelijkse podcasts en
een maandelijkse printeditie. Naast actuele wetenschap publiceert
H&W samenvattingen van (herziene) NHG-richtlijnen en nieuws van
de vereniging NHG.

	Levenslang leren is belangrijk voor de huisarts; nascholing is een vereiste
voor de vijfjaarlijkse herregistratie als huisarts. H&W wil haar rol in
de deskundigheidsbevordering van huisartsen vergroten door gebruik
ervan te belonen met accreditatiepunten. In 2022 volgt onderzoek of
en hoe dit te realiseren is.

16

Leden binden
en werven
Naast de inhoudelijke activiteiten focust het NHG zich in 2022 op de verbinding
met de aios en de startende huisarts, verstevigen we de frontoffice van het
NHG door het Kenniscentrum te verbreden tot Contactcentrum en komt er een
nieuwe communicatiestrategie, inclusief nieuwe website.

Betere relatie met aios en starters

Vanaf de huisartsenopleiding tot beginnend huisarts: diensten en
materialen van het NHG spelen een centrale rol in de ontwikkeling tot
huisarts. In 2022 gaan we samen met de LOVAH, huisartsenopleidingen
en opleiders de toegevoegde waarde van het NHG beter laten zien.
Doelstelling is meer starters te binden aan het NHG en over 3 jaar
willen we dat 95% van alle huisartsen NHG-lid is. Hier is extra aandacht
voor nodig, omdat een verenigingslidmaatschap anno 2022 niet
vanzelfsprekend is.
Momenteel wordt 50% van de startende huisartsen lid van het NHG.
Daar valt veel winst te behalen. Om de hele beroepsgroep te
vertegenwoordigen, stoppen we meer energie in het binden van
startende huisartsen aan het NHG.
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Contactcentrum

Jaarlijks ontvangt het NHG meer dan 1.400 samenwerkingsverzoeken.
Samen met bijna 1.900 vragen over andere zaken zijn dat gemiddeld
65 verzoeken per week. Het Kenniscentrum handelt de inhoudelijke
vragen af. Maar ook op andere plekken binnen de organisatie worden
vragen beantwoord, bijvoorbeeld over inlogproblemen of adres
wijzigingen. Om al deze vragen te stroomlijnen en inzichtelijk te maken
ontwikkelen we in 2022 het Contactcentrum. Het doel van het Contactcentrum is om alle vragen, samenwerkingsverzoeken, klachten of andere
contactverzoeken snel en vakkundig af te handelen. Daarmee positioneert het NHG zich niet alleen als een wetenschappelijke vereniging die
wetenschap naar de praktijk brengt, maar ook de buitenwereld naar de
wetenschap.

2021

50% van de startende huis
artsen wordt lid van het NHG

2024

95% van de praktiserende huis
artsen wordt lid van het NHG

(Online) communicatie

In 2022 ontwikkelt het NHG een nieuwe communicatiestrategie. Op basis
hiervan worden verschillende projecten opgezet en geïmplementeerd.
De nieuwe website NHG.org is daarbij de blikvanger. We sluiten aan
bij de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Het is een centraal
platform waar alles samenkomt wat het NHG te bieden heeft en laat
daarmee de toegevoegde waarde van het NHG zien. Met een nieuwe
website kunnen we onze leden beter ondersteunen in het geven van de
juiste informatie en het makkelijk vindbaar maken van de informatie.

Om de hele beroepsgroep te
vertegenwoordigen, stoppen we
meer energie in het binden van
startende huisartsen aan het NHG.
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Naast het genoemde ontwikkeltraject is er ook sprake van een meer
operationele samenwerking van de betrokken koepelorganisaties.
Bestuurders hebben zich voorgenomen de gezamenlijke vergader
frequentie te verhogen, omdat het belangrijk en noodzakelijk is
samen op te trekken, elkaar te vertegenwoordigen en met elkaar te
komen tot 1 krachtige stem van de huisartsenzorg op landelijk niveau.
In relatie tot stakeholders, leden en eigen medewerkers. Thema’s uit
de afgelopen jaren op inhoudelijke domeinen, zoals de toekomst van
de huisartsenzorg met de kernwaarden, corona, kwetsbare groepen
(ouderenzorg, jeugd, ggz, verstandelijk gehandicapten), ANW-zorg,
alsmede ICT, structurele regionale samenwerking en eventuele
nieuwe hoofdlijnakkoorden, blijven volop actueel.

Samenwerking
huisartsenkoepels
We streven naar een intensievere samenwerking met LHV, InEen en VPH.
Het voornemen is in het voorjaar van 2022 de balans op te maken van
alle reacties die voortkomen uit de brede bespreking van de opgeleverde
Perspectievennota ‘Eén krachtige landelijke stem huisartsenzorg’.
De volgende stap in dit ontwikkeltraject is om – binnen een project
structuur – te komen tot concrete voorstellen die leiden tot een passende
vorm van samenwerking. De uitwerking en eventuele besluitvorming
van een mogelijke gewenste vormgeving neemt heel 2022 in beslag.

In 2022 stellen we bestuurlijk een werkplan in relatie tot de
operationele samenwerking vast. Daarnaast brengen we in kaart
hoe ieders kantoororganisatie opgebouwd is. Volgend jaar willen
de koepels slimmer en efficiënter samenwerken, gebruikmakend
van elkaars kwaliteiten om de huisartsen zo goed mogelijk te
ondersteunen.

Eén krachtige landelijke
stem huisartsenzorg
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Bekostiging
ambities
Het jaarplan vormt de basis voor de begroting van 2022. In de
begroting is een beschrijving opgenomen van de middelen die
nodig zijn om reguliere NHG-taken goed te kunnen uitvoeren,
maar ook om de ambities in 2022 te kunnen realiseren. Verreweg
het overgrote deel van de inkomsten van het NHG wordt via
contributies van leden opgebracht.

Om de inflatie en overige prijsontwikkeling in 2022 te kunnen opvangen,
wordt voorgesteld om de contributiebedragen van 2022 met 0,76%
te verhogen. Er is bij de dekking van de begroting 2022 uitgegaan van
een lichte stijging van het ledenaantal. De stijging is voor 2022 tot een
minimum beperkt, omdat leden in 2021 hun gegevens op grond waarvan
de hoogte van de contributie wordt bepaald, nauwkeuriger hebben
aangeleverd dan in eerdere jaren. Hierdoor zijn de contributieopbrengsten
onverwacht met circa € 200.000 toegenomen.
Door het ministerie van VWS zijn de kwaliteitsgelden voor het NHG
voor de jaren 2020 tot en met 2022 vastgesteld op € 3.100.000 per jaar.

De ambities zijn vertaald in een begroting waarbij het uitgangspunt is
dat de opbrengsten en kosten in evenwicht blijven. Het begrote resultaat
na mutaties bestemmingsreserves komt uit op circa € 174.000. In de
begroting is rekening gehouden met voldoende menskracht en middelen
om de ambities te kunnen waarmaken:
	
Voor de herijking identiteit en het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is een bedrag van € 30.000 gereserveerd.
	
Voor de intensivering van samenhang en samenwerking in- en extern
is een bedrag van € 30.000 gereserveerd.
	
Voor de ontwikkeling van het NHG Contactcentrum is een bedrag van
€ 60.000 gereserveerd.

Geef uw mening!
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Denkt u met
ons mee?
Het NHG bestaat 65 jaar. En al 65 jaar maken huisartsen de
vereniging. Zonder leden immers geen NHG. Daarom zijn suggesties,
tips, feedback en wensen van leden een belangrijke bron voor het
bureau.
Denk mee met het NHG! Of het nu gaat om een nieuwe of herziene
richtlijn, van onszelf of voor de tweede lijn, het formularium, het
congres of de vereniging. Wij nodigen u – als NHG-lid – van harte
uit om met ons mee te denken en mee te werken.
Geef u op via dit formulier.

Colofon
Dit is een uitgave van het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging
van huisartsen (www.nhg.org).
Redactie: NHG-bureau
Concept, ontwerp en realisatie: Ratio Design
December 2021

De ledenraadpleging van 2020 krijgt een vervolg.
Vanaf eind 2021 vragen wij u 1 keer per 2 jaar om uw
feedback. Wat verwacht u van ons? Waar heeft u
behoefte aan? Welke diensten en materialen van het
NHG gebruikt u en hoe waardeert u deze? Wat kunnen
we doen om ze beter te maken?
Uw deelname is vrijblijvend maar helpt ons enorm,
bijvoorbeeld in het prioriteren van onze activiteiten.

