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Uitdaging
Door de groeiende zorgvraag en de toenemende 
complexiteit van die vraag staan zorgprofessionals en 
zorgbestuurders in Nederland voor een grote maat-
schappelijke uitdaging. De kosten van de zorg zullen 
de komende periode fors gaan stijgen terwijl het 
aantal werkenden afneemt, aldus het RIVM.  
Een efficiëntere inzet van mensen en middelen is 
dus nodig om ook in de toekomst verzekerd te 
 blijven van kwalitatief goede, toegankelijke en 
 betaalbare zorg.

‘Uitgangspunt is goede zorg voor iedereen op de juiste 
plek op het juiste moment’, zo staat geformuleerd in 
het Regeerakkoord. De oplossingsrichting voor het 
bovengeschetste dilemma is dan ook de ‘Juiste Zorg 
op de Juiste Plek’. Doel is voorkomen van (duurdere) 
zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) 
en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals 
e-health). Daarbij moet het niet draaien om wat de 
zorg te bíeden heeft, maar om dat wat mensen nódig 
hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
blijven functioneren. En met een perspectief op 
‘Gezondheid en Gedrag’ in plaats van een focus op 
‘Ziekte en Zorg’. Mensen hebben de mogelijkheid om 

goed te functioneren, ondanks de aanwezigheid 
van ziekten. Dit wordt ook wel aangeduid met 
 termen als veerkracht, leren omgaan met ziekte, 
 zelfmanagement en positieve gezondheid.

Ook hebben zorgprofessionals en zorgbestuurders in 
het Hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt over het 
terugdringen van de administratieve lasten en over 
de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. 
En daarnaast ook over het beschikbaar komen van 
uitkomstinformatie voor Samen Beslissen, het belang 
van het stimuleren van innovatieve zorgvormen/ 
e-Health en kennisvergroting met ‘gepast gebruik’ 
als belangrijk doel. 

1 
Een nieuw 
Strategisch Beleids-
plan voor de NVvH

We richten ons op inzicht in 

ontwikkelingen, samenwerking met 

patiëntenorganisaties en het delen 

van kennis met en tussen leden
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Dit alles vormde het vertrekpunt voor het Strategisch 
Beleidsplan. Dit strategisch plan is tot stand gekomen 
door een samenwerking van van commissies, werk-
groepen, subverenigingen, deskundigen, bestuur en 
bureau. Over het concept plan is een actieve  dialoog 
gevoerd met leden en stakeholders. 

Voor dit strategisch plan is (onder meer) gebruik 
 gemaakt van de volgende bronnen:
• Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 

2019 - 2022 
• Visiedocument ‘De Medisch Specialist 2025’ 

(FMS, 2017)
• Rapport ‘de Juiste zorg op de Juiste Plek’ 

 (Taskforce Zorg op de Juiste Plek, 2019)
• Advies Blijk van vertrouwen – Anders 

 verantwoorden voor goede zorg (RVS, 2019)

ECHT Heelkunde anno 2024
De strategische agenda van de NVvH omvat de vol-
gende zeven thema’s:

 Kwaliteit en Veiligheid

 Organisatie en Financiering

 Opleiden tot ‘chirurg van de toekomst’ 

  Permanente educatie

 Leidend in wetenschap 

 Een agenda voor innovatie

 In verbinding met elkaar

Rol en taak van de NVvH
De moderne chirurg weet zich gesteund door een 
professionele wetenschappelijke beroepsvereniging.
De NVvH is een ledenorganisatie die kundig en 
respon sief opereert, waarbij een brede inzet van 
actieve leden wordt gekoesterd en gewaardeerd. 
De NVvH is ‘organisator’, ‘kennismakelaar’ en 
 ‘facilitator’. Daartoe richten wij ons naast de kern-
taken op actueel inzicht in ontwikkelingen, aandacht 
voor samenwerking met patiënten(organisaties) en 
andere relevante partijen binnen de gezondheidzorg, 
het delen van kennis met en tussen leden, en het 
ondersteunen van leden.

De moderne chirurg
In de heelkundige zorg staat in 2024 de unieke, 
 chirurgische patiënt centraal. De chirurg handelt 
vanuit de definitie van het begrip ‘Positieve 
 Gezondheid’: ‘gezondheid als het vermogen zich aan 
te  passen en een eigen regie te voeren, in het licht 

van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
van het leven.’ 

Om dat te bereiken zetten we een  strategie in 
die ertoe leidt dat chirurgen in 2024:
• werken ‘met een koel hoofd en een warm 

hart’* en vol ‘geneesplezier’
• gemotiveerd zijn om de gezondheid van alle 

mensen in Nederland (en mogelijk ook buiten 
onze landsgrenzen) te bevorderen. Om elke 
chirurgische patiënt als uniek mens te bezien. 
Om helder, open en constructief te communi-
ceren met patiënten, zorgprofessionals, 
derden en elkaar. Om eigenaarschap te voelen 
en te hebben voor alle aspecten van het werk 
dat is toevertrouwd. Om betrokken te zijn bij 
de inrichting van de chirurgische zorg en om 
rekening te willen houden met de mogelijk-
heden en onmogelijkheden van onze maat-
schappij

• gedreven zijn om hun chirurgische kennis en 
kunde te vergroten (o.a. door wetenschappelijk 
onderzoek) en deze ook op innovatieve wijze 
in te zetten

• een belangrijk onderdeel vormen van zorg-
processen en meer gebonden aan netwerken 
dan aan instellingen

• zowel persoonlijk als institutioneel leiderschap 
tonen

Missie
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
ondersteunt haar leden – de chirurgen en 
 chirurgen in opleiding – bij het leveren van 
 optimale, integrale heelkundige zorg nu en in 
de toekomst.

Visie 
De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
bevordert kwaliteit van heelkundige zorg. 
Hierbij zijn opleiding, professionele ontwikkeling, 
innovatie, evaluatie en transparantie essentieel. 

De hoekstenen van het denken en handelen van 
de NVvH worden gevormd door zinnige en doel-
matige zorg, multidisciplinaire samenwerking en 
zorgen voor elkaar. Dat doet de vereniging door 
samenwerking met patiënten(organisaties) en 
andere relevante partijen binnen de 
gezondheidszorg.

* Gebaseerd op het gedachtegoed van Kiki Lombarts, hoogleraar Professional Performance Universiteit van Amsterdam
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Bij de NVvH staat de kwaliteit van de chirurgische 
zorg voorop. De afgelopen jaren heeft ons integrale 
kwaliteitsbeleid van onder andere normering & 
 certificering en kwaliteitsregistraties bijgedragen aan 
de kwaliteitsverbeteringen van de chirurgische zorg. 
Het onderhouden en doorontwikkelen van het beleid 
blijft aandacht en tijd vragen. 

Het vertrouwen van de patiënt en van de samenleving 
in de kwaliteit van de chirurgische zorg zal zowel 
gebaseerd moeten zijn op betrouwbare kwaliteits-
informatie als op het lerend vermogen van chirurgen 
en andere zorgprofessionals. Voor de NVvH ligt hierin 
een belangrijke opgave voor de komende jaren 
 besloten: het genereren en duiden van betrouwbare 
kwaliteitsinformatie met oog voor de administratieve 
lasten en het bevorderen van de ‘lerende praktijk’.

De komende jaren concentreren we ons op zes 
 thema’s binnen het kwaliteitsbeleid:

1. Samen Beslissen
2. uitkomstgerichte zorg
3. ontregel de zorg

4. patiëntveiligheid 2.0
5. modulaire richtlijnen
6. preventie

Samen Beslissen
De FMS definieert Samen Beslissen als het proces 
waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken 
welk medisch beleid het beste bij de patiënt past. 
Hierbij worden alle opties, voor- en nadelen, patiënt-
voorkeuren en omstandigheden meegenomen. Door 
het toepassen van de principes van Samen Beslissen 
wordt zowel de kwaliteit van het gesprek als de 
 besluitvorming beter. Instrumenten die kunnen 
 helpen bij Samen Beslissen zijn:
• patiënteninformatie
• keuzehulpen
• het Codman-dashboard

Op weg naar 2024 werken we aan:
• het ontsluiten van patiënteninformatie 

gekoppeld aan richtlijnen 
• het creëren van bewustwording en draagvlak 

onder chirurgen over het belang van Samen 
Beslissen 

• het trainen van gespreksvaardigheden
• het gebruik van het Codman-dashboard
• het autoriseren van keuzehulpen

2 
Gerechtvaardigd 
vertrouwen in 
kwaliteit

Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024



7

Uitkomstgerichte zorg 
Voor onder andere Samen Beslissen is het van belang 
dat er op landelijk niveau uitkomstinformatie 
 beschikbaar is over voor artsen én patiënten relevante 
uitkomsten. Om deze reden is er in het Hoofdlijnen-
akkoord opgenomen dat in 2022 voor ruim 50% van 
de ziektelast de uitkomsten van zorg die er voor de 
patiënt toe doen inzichtelijk zijn. In eerste instantie is 
de aandacht hierbij gericht op ondersteuning van het 
lerend vermogen van professionals. Vervolgens dient 
deze informatie beschikbaar te komen voor de 
 ondersteuning van de keuzemogelijkheden van 
 patiënten en voor de zorginkoop. Tegelijkertijd 
 hebben de HLA-partners afgesproken de regeldruk 
terug te dringen door registratie aan de bron en 
reductie van het aantal structuur- en procesindica-
toren op de Transparantiekalender met 25% in 2019.

Op weg naar 2024 werken we aan:
• behoud van de regie over kwaliteitsregistra-

ties
• optimalisatie van kwaliteitsregistraties, zodat 

zowel chirurgen als patienten deze registraties 
als zinvol (blijven) ervaren en we de registra-
tielast tot een minimum beperken

• het zoeken naar en aangaan van verbindingen 
met landelijke programma’s en initiatieven

• doorontwikkeling van de meerjarenagenda 
PROMs en/of andere instrumenten voor 
patiëntgerapporteerde uitkomsten

• een uniforme, landelijke heelkundige compli-
catieregistratie

Ontregel de zorg
De NVvH heeft – in lijn met de landelijke afspraken – 
de nadrukkelijke wens en ambitie om de administra-
tieve lasten voor de leden significant terug te dringen. 
In onderstaande afbeelding staan de maatregelen 
die we hierbij voor ogen hebben.
 

Op weg naar 2024 werken we aan:
• het reduceren van de administratieve lasten 

die betrekking hebben op de kwaliteitsvisitatie
• registratie aan de bron
• slimmer registreren
• het vaststellen van de informatiebehoefte per 

kwaliteitsregistratie
• gestructureerde (operatie)verslaglegging

Patiëntveiligheid
Kwaliteit begint met patiëntveiligheid: een patiënt 
moet zich in een ziekenhuis primair veilig kunnen 
voelen. Hiervoor is de aanwezigheid van een veilig-
heidscultuur waarin wordt geleerd en waarin men 
elkaar kan aanspreken op wat goed gaat en wat 
 beter kan een voorwaarde. De NVvH wil naast haar 
eigen prioriteiten op het gebied van patiëntveilig-
heid aansluiten bij de beweging van professionals, 
ziekenhuizen en patiënten die gezamenlijk streven 
naar verbetering van de patiëntveiligheid. 

Kwaliteits- en 
 opleidingsvisitatie

Kwaliteitsregistratie

Gestructureerde 
 verslaglegging

Schrappen in  

de uitvraag van de 

kwaliteitsvisitatie

Reductie van het  

aantal te registreren 

indicatoren met 

minimaal 25%

Gestructureerde 

operatieverslagen voor 

colorectale-, long-, vaat-, 

heup- en mammachirurgie

Schrappen in  

de uitvraag van de 

opleidingsvisitatie

Slim registreren: 
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meerdere registraties

Landelijk  

EPD-zorgpad  
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Advies inzake optimale 

voorbereiding op de 
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Terughoudend t.o.v. 

nieuwe registraties  
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Op weg naar 2024 werken we aan: 
• implementatie van bestaande instrumenten 

zoals de Fit to Perform-zelftest, de patiënt-
veiligheidsthermometer en de mindsetmeter/
booster

• meer aandacht voor ‘non technical skills’ in de 
opleiding en in bij- en nascholing

• een duurzame en veilige inzetbaarheid van 
medisch specialisten

• het inzichtelijk maken van inspirerende 
voorbeelden uit de chirurgische praktijk op 
het gebied van patiëntveiligheid

• aansluiting zoeken bij het landelijke programma 
en de vier thema’s die hiertoe behoren 
(lokale multidisciplinaire kwaliteitsgesprek, 
zorg voor kwetsbare patiëntengroepen, veilige 
antistollingszorg en safety- en veiligheids-
ergonomie)

Modulaire richtlijnen
Onder modulaire richtlijnen verstaan we continue 
ontwikkeling en onderhoud van richtlijnmodules. 
Zowel de ontwikkeling, het onderhoud en de 
 autorisatie van richtlijnen als de richtlijnendatabase 
worden modulair opgezet, zodat: 
• nieuw evidence sneller opgenomen wordt in 

richtlijnen
• een efficiëntieslag gerealiseerd wordt door het 

aantal werkgroepen en de administratielast terug 
te brengen. 

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• een modulaire opzet van richtlijnen

Preventie
Medisch specialisten gaan een steeds belangrijkere 
rol spelen op het gebied van preventie van ziekten. 
Hierbij speelt positieve gezondheid – focus op het 
functioneren en de gezondheid van de patiënt – een 
belangrijke rol. De ambitie is om chirurgen in 2024 te 
laten handelen vanuit deze positieve gezondheid: 
steeds vaker met de patiënten kijken hoe zij het 
 functioneren van de patiënt optimaal kunnen 
 herstellen, behouden of verbeteren. Een specifiek 
chirurgisch onderwerp is prehabilitatie, oftewel de 
optimale voorbereiding van de patiënt voor de 
 operatie om complicatie te voorkomen.

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• meer aandacht voor het concept positieve 

gezondheid in de opleiding en bij- en 
 nascholing van chirurgen

• overweging om prehabilitatie nader vorm en 
inhoud te geven door bijvoorbeeld een 
richtlijnmodule en/of als thema op de 
 Kennisagenda voor zorgevaluatieonderzoek

• heroverweging van de rol van de NVvH in het 
maatschappelijke debat over het belang van 
een gezonde leefstijl (roken, overgewicht, 
verkeersgedrag, vuurwerk, etc.)
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Heelkunde in Nederland leent zijn bestaansrecht 
aan een brede generalistische basis: de algemene 
chirurgie. De patiënt is het meest gebaat met een 
specialist die verder kijkt dan het primaire probleem 
en ‘de hele mens’ in ogenschouw neemt bij het maken 
van keuzes in behandeling. Het definiëren en positio-
neren van de heelkunde heeft ook de komende jaren 
onze aandacht. 

In de komende jaren wil de NVvH duidelijk maken 
welke toegevoegde waarde de chirurgie binnen de 
zorg vertegenwoordigt. Een chirurg is een teamspeler 
die midden in de samenleving staat, in het ziekenhuis 
en daarbuiten aan de slag gaat en bereid is om kennis 
en expertise te delen.

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• het ondersteunen van de NVvH-leden bij het 

leveren van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek 
door de juiste professional’ 

• het zichtbaar maken van de waarde van de 
chirurgie

• Het ontwikkelen van een aantal ‘facts & figures’

Onderhoud DBC-systematiek 
Voor de leden van de NVvH is het van belang dat er 
adequate declaratietitels bestaan voor de geleverde 
zorg. De laatste jaren is veel energie gestoken in het 
volledig maken van deze prestatiestructuur. De huidi-
ge DBC-systematiek komt grotendeels tegemoet aan 
de behoeften van de leden van de NVvH. De NVvH 
zet in op regulier onderhoud van de DBC-sytematiek 
in samenwerking met partners en stakeholders. 

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• het adequaat behartigen van de belangen 

van de NVvH-leden omtrent het regulier 
DBC-onderhoud

• wijzigingsverzoeken begeleiden richting 
de NZa

• adequate financiering van de kinderchirurgische 
zorg die wordt geboden door het ministerie 
van VWS erkende expertisecentra

• het informeren van leden over relevante 
wijzigingen

3 
Waarde van de 
heelkunde en de 
chirurg 
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Toekomstige bekostiging van de 
medisch-specialistische zorg
De plannen voor doorontwikkeling van de bekostiging 
van de medisch-specialistische zorg zijn van groot 
belang voor de leden van de NVvH. De toekomstige 
bekostiging moet waardegedreven zorg stimuleren. 
Voorwaarde is dat deze waarden gemeten (kunnen) 
worden. Kenmerken van deze manier van bekostigen 
zijn dat:
• De patiënt centraal staat: de zorgvraag van de 

patiënt is het uitgangspunt voor het bieden van 
integrale zorg. Bestaande schotten tussen 
specialismen en domeinen moeten daarom waar 
mogelijk worden weggenomen met het oog op 
‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’. 

• Zowel klinische uitkomsten als patiëntervaringen 
meewegen.

• De waarde van zorg voor de patiënt sterk context-
afhankelijk is en per patiëntgroep afzonderlijk 
gedefinieerd moet worden. Hiermee sluit de NZa 
aan bij de gedachte van Value Based Healthcare. 

• De bekostiging ruimte biedt voor innovatie en 
maatwerk en administratieve lasten vermindert.

Op weg naar 2024 werken we aan:
• het adequaat behartigen van de belangen van 

de NVvH-leden omtrent de doorontwikkeling 
van het bekostigingsmodel van de medisch- 
specialistische zorg

Contractering en relatiebeheer 
zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars worden als stakeholders steeds 
belangrijker. Daarom investeert de NVvH komende 
jaren in het opbouwen en onderhouden van relaties 
met (in ieder geval) de vier grootste zorgverzekeraars. 

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• het opbouwen en onderhouden van relaties 

met de vier grootste zorgverzekeraars
• het creëren van directe betrokkenheid op het 

(inkoop)beleid van de zorgverzekeraars

Doorontwikkeling prestatiemodel Logex
De komende jaren vindt verdere ontwikkeling van 
het Prestatiemodel van Logex plaats. In het voorjaar 
van 2018 stemde het NVvH-bestuur in met ‘het BBV 
Projectplan Normtijden’. Dat project heeft als doel 
om voor de totale heelkunde alle normtijden te 
 herijken op het niveau van zorgactiviteiten. 
 Momenteel voert de NVvH dit project uit. 

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• het (jaarlijks) actualiseren van de normtijden
• het goed behartigen van de belangen van 

NVvH-leden bij de verdere ontwikkeling van 
het Prestatiemodel

• het actief informeren van (sub)verenigingen 
en hun leden over de mogelijkheden en 
wijzigingen die het Prestatiemodel biedt om 
binnen (bijvoorbeeld) het medisch specialistisch 
bedrijf een adequate strategische agenda te 
voeren.

Taakherschikking
Een betere inzet van mensen en middelen is nodig 
om in de toekomst verzekerd te blijven van kwalita-
tief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. 

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• het in beeld brengen van de huidige praktijk 

en de ervaringen met taakherschikking
• het ontwikkelen van een duidelijke visie op 

taakherschikking in afstemming met de FMS, 
de NAPA en V&VN

Duurzaamheid op de OK
De NVvH vindt duurzaamheid een belangrijk thema. 
Specifiek daar waar dit raakt aan de OK. De komende 
periode vindt hierop beleidsontwikkeling en plan-
vorming plaats. Voorbeelden van ontwikkelingen 
die geassocieerd worden met duurzaamheid in de 
 gezondheidszorg zijn:
• het tegengaan van verspilling
• omgaan met medisch afval
• energieneutraal bouwen
• levensbestendig wonen
• flexibel en dus toekomstbestendig zorgvastgoed
• duurzaam personeelsbeleid
• duurzame voeding
• ‘healing environment’ 

Op weg naar 2024 werken we aan:
• duurzaam opereren op de OK

Een chirurg is een 

teamspeler die midden in 

de samenleving staat
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De opleiding Heelkunde valt onder verantwoordelijk-
heid van het Concilium Chirurgicum. De afgelopen 
jaren is de opleiding naar een hoger plan gebracht. 
De komende jaren werken we aan verdere ontwikke-
ling en verbetering van de opleiding. Uitgangspunt 
is dat een aios niet alleen wordt opgeleid tot een 
bevoegde en bekwame gedifferentieerde chirurg, 
maar ook tot de ‘chirurg van de toekomst’.

Landelijke ontwikkelingen 
Landelijk zien we steeds meer aandacht voor thema’s 
als Value Based Healthcare, interprofessioneel leren, 
taakherschikking en preventie. Ontwikkelingen op 
dergelijke thema’s, netwerk geneeskunde en het 
teruglopend aantal aios vragen om aanpassingen in 
zowel opleiding als beleid. 

Optimaliseren en actualiseren van de 
opleiding Heelkunde 
We houden voortdurend aandacht voor het benutten 
van de meest optimale opleidingsmomenten voor de 
aios, onder andere door:
• het invoeren van een reële norm voor diensten die 

recht doet aan de fase van de opleiding van de aios 
en zijn/haar belasting

• de Toevertrouwde Handelingen te implementeren 
in de gehele opleiding

• aandacht voor duurzame inzetbaarheid en Fit to 
Perform door aios hierbij te ondersteunen

• het implementeren van opleiden in actuele 
maatschappelijke thema’s.

Op weg naar 2024 werken we aan:
• de optimale inzet van de aios op alle 

opleidings niveaus

Borging van de algemene heelkunde
Het Concilium zorgt voor de borging van de opleiding 
Algemene Chirurgie, tot in de differentiatiefase. De 
toenemende differentiatie in de heelkunde dreigt de 
algemene chirurgische competenties naar de achter-
grond te drukken. In de praktijk valt een belangrijk 
deel van de zorg nog steeds onder de algemene 
chirurgie. De opleiding Heelkunde zal daarom moeten 
blijven opleiden tot specialistische chirurgen met een 
generalistische basis.

4 
Opleiden tot 
‘chirurg van de 
toekomst’ 
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Op weg naar 2024 werken we aan:
• borging van de algemene chirurgische 

competenties in de gehele opleiding

Vernieuwing CASH-onderwijs
Het CASH-onderwijs is in ontwikkeling en wordt 
afgestemd op het opleidingsplan Heelkunde. Het 
CASH-onderwijs sluit aan op SCHERP 2.0 en leidt aios 
op tot wat de chirurg anno 2030 in huis moet hebben. 
Bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs is 
 aandacht voor:
• Opzet: onderwijs wordt aangeboden passend 

bij het stagemoment en fase van de opleiding 
(just in time)

• Vorm: meer (theoretische) voorbereiding voor-
afgaand aan het onderwijs, zodat tijdens de 
cursusdag de verdieping aangebracht kan worden

• Inhoud: meer aandacht voor non-technical 
(surgical) skills, zoals management en organisatie, 
bedrijfsvoering van een maatschap, financiën en 
achtergrond zorgstelsel.

De andere opzet, vorm en inhoud vragen aanpas-
singen van de didactische vaardigheden van de 
 docenten en om scholing hierin. Hier is specifieke 
aandacht voor.

Op weg naar 2024 werken we aan:
• een vernieuwd aanbod van het CASH-onderwijs
• just-in-time onderwijsmomenten 
• aandacht voor non-technical (surgical) skills in 

het CASH-onderwijs
• het uitrusten van docenten met de juiste 

didactische vaardigheden voor het vernieuwde 
onderwijs

Jaarlijkse kennistoets
Jaarlijks wordt een digitale kennistoets afgenomen. 
Deze formatieve kennistoets – ABSITE – bevalt 
 onvoldoende. De NVvH heeft de ambitie om per 
2021 een volledige en Nederlandse toets af te nemen 
die voldoet aan de huidige onderwijskundige eisen. 

Op weg naar 2024 werken we aan:
• voldoende geschikte en passende toetsvragen 

in een up-to-date en moderne toetsdatabase
• het realiseren van een jaarlijkse voortgangs-

toets via een eigen toetsdatabase

Regio-indeling 
Diverse actuele ontwikkelingen binnen samen-
werkings verbanden zouden de indeling van de 

 heelkundige opleidingsregio’s kunnen beïnvloeden. 
Daarnaast is er landelijk discussie over de verdeling 
en toekenning van instromende aios over de regio’s 
en de criteria daarvoor. In 2019 is een nieuwe 
toekennings systematiek geïntroduceerd. De komende 
tijd kijken we naar de wenselijkheid van de huidige 
regio-indeling en de gebruikte verdeelcriteria. Ook 
kijken we naar de mogelijkheid voor een min of meer 
gelijke regiogrootte. 

Op weg naar 2024 werken we aan:
• een adequate regio-indeling waarbij samen-

werking en het benutten van de opleidings-
momenten zo optimaal mogelijk zijn

Onderwijsbureau en afstemming 
met CPE
Het optimaal ondersteunen en uitvoeren van de 
taken en plannen op het gebied van opleiden en CPE 
vraagt veel van de huidige bezetting. Een steviger 
onderwijsbureau lijkt wenselijk. Het verkennen van 
de mogelijkheid en wenselijkheid van het opzetten 
van een eigen onderwijsbureau heeft de komende 
tijd onze aandacht.

Op weg naar 2024 werken we aan:
• een plan van aanpak om de mogelijkheden voor 

een eigen onderwijsbureau te onderzoeken

Administratielast opleidingsvisitaties 
De NVvH wil de regeldruk voor de leden significant 
terugdringen, zo ook de reductie van de administra-
tieve lasten als het gaat om de opleidingsvisitaties. 
Inmiddels heeft de plenaire visitatiecommissie een 
werkgroep opgericht die zich bezighoudt met het 
efficiënter en effectiever inrichten van de admini-
stratielast van de visitaties – aansluitend bij de 
 modernisering van het toezicht door de RGS.

Op weg naar 2024 werken we aan:
• een reductie van de administratieve lasten die 

betrekking hebben op de opleidingsvisitatie

Nieuw onderwijs vraagt om 

aangepaste didactische 

vaardigheden van  docenten
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Voor elke chirurg geldt dat het afronden van de 
 opleiding Heelkunde geen eindstreep is. De profes-
sionele en persoonlijke ontwikkeling gaat altijd door, 
vanuit ons doel én de intrinsieke motivatie om te 
blijven leren, te excelleren en anderen te inspireren. 
Met het nascholingsaanbod richten we ons op een 
brede doelgroep: van de Jonge Klare chirurg tot de 
chirurg die bijna met pensioen gaat. Het nascholings-
aanbod moet dan ook passen bij alle bijbehorende 
levensfasen van onze doelgroep. 

In de opleiding Heelkunde bereiden we onze aios voor 
op landelijke, wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen. Maar de geschetste ontwikkelingen 
vragen ook andere competenties van de húidige 
chirurgen. Daarom wil de NVvH haar leden een 
 modern educatie-aanbod bieden op zowel persoonlijk 
als professioneel vlak – tijdens én na de opleiding. 

Nascholingsaanbod
Thema’s binnen het nascholingsaanbod zijn onder 
andere vitaliteit, Fit to Perform, peer-to-peer, 
 organisatie & management, ICT en opleiding. 

De komende jaren gaan we deze thema’s verder 
concretiseren en definiëren, onder andere in de vorm 
van een behoeftenonderzoek. Ook gaan we na of het 
aanbod compleet is. Er wordt gekeken of het drieluik 
fysieke fitheid, voeding en psychische vitaliteit 
 voldoende in het aanbod geborgd is. Daarnaast is er 
 aandacht voor thema’s als coaching/intervisie, 
 mindfulness en samenwerken.

Op weg naar 2024 werken we aan:
• een nascholingsaanbod dat voor alle chirurgen, 

in elke levensfase, aantrekkelijke onderwerpen 
bevat

• het beschikbaar maken van de aangeboden 
modules van het CASH-onderwijs voor 
praktiserend chirurgen

5 
Een leven lang 
leren, inspireren en 
excelleren 

Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024
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Dutch School of Surgery
Nederland kent een hoge kwaliteit van (chirurgische) 
zorg. De NVvH krijgt dan ook regelmatig verzoeken 
uit het buitenland om onze expertise in te brengen 
en over te dragen. We leveren graag een bijdrage 
aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en 
de kwaliteit van de gezondheidszorg in andere landen. 
Zo ontstaat er een win-winsituatie: het buitenland is 
geholpen met voorbeelden van kwalitatief hoog-
waardige chirurgische zorg en kennis, en de Neder-
landse chirurgen worden gemotiveerd door te 
 vertellen over onze eigen kunde en het demonstreren 
hiervan. We gaan daarom beleid ontwikkelen over wat 
we als NVvH willen met de Dutch School of Surgery 
en waarbij de structuur van de samenwerking is 
 gewaarborgd. Hierbij betrekken we zowel CPE als de 
opleiding Heelkunde van het Concilium.

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• een behoefteonderzoek: hoe kunnen wij andere 

landen helpen, en hoe worden zij versterkt 
door de internationale samen werking

• een inventarisatie welke lokale en individuele 
contacten er bestaan

• het inbedden van de samenwerking in een 
goede structuur

ABNS: Commissie Accreditatie Bij- en 
Nascholing
Voor de bij- en nascholing voor de chirurg vindt 
 accreditatie plaats door de commissie Accreditatie 
Bij- en Nascholing. Hierbij worden accreditatiepunten 
toegevoegd aan het persoonlijk dossier van de 
 chirurg in GAIA. Aandachtspunten in het kader van 
accreditatie van bij- en nascholing zijn:
• Toegankelijker maken voor de leden 

De accreditatie van bij- en nascholing heeft nu een 
controlerend karakter. Dit gaan we komende jaren 
ombuigen naar een intrinsieke motivatie.

• Teamtraining 
We willen meer activiteiten laten accrediteren die 
gericht zijn op niet-vakinhoudelijke taken. Deze 
activiteiten kunnen zeer helpend en ondersteunend 
zijn bij de implementatie van eerder geschetste 
landelijke ontwikkelingen. We gaan de mogelijk-
heden hiervoor onderzoeken.

Op weg naar 2024 werken we aan:
• een (meer) op maat gesneden accreditatie-

programma, dat stimulerend in plaats van 
controlerend van aard is en dat de chirurgen 
en aios ondersteunt bij de uitoefening van 
hun beroep

ABC: Advies- en Begeleidingscommissie
Kwalitatief hoogstaande zorg staat of valt bij het 
goed functioneren van individuele chirurgen en vak-
groepen of andere samenwerkingsvormen. Soms is 
advies, ondersteuning of een deskundigenrapport 
nodig. De Advies- en Begeleidingscommissie (ABC), 
die bestaat uit ervaren chirurgen, heeft hierin de 
afgelopen jaren voorzien. Ook werd de dienstverle-
ning aangevuld met de kosteloze dienst Peer Sup-
port Tucht- en Klachtzaken. 

De cijfers tonen aan dat er steeds minder gebruik 
wordt gemaakt van delen van deze dienstverlening 
en dat de bekendheid te wensen overlaat. Er lijkt wel 
grote behoefte te zijn aan coaching/mentoring en 
Peer Support. Daarom gaan we de huidige dienstver-
lening evalueren en ons richten op de meest gewens-
te invulling van de ABC.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt 
bekeken hoe we de leden in de toekomst het beste 
kunnen faciliteren. Daarin nemen we onder andere 
mee of de commissie een representatieve afspiege-
ling is van de leden van de vereniging. 

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• het in kaart brengen van de behoeften van 

leden en van de vraag van stakeholders naar 
advies, coaching en rapportages. Op basis 
daarvan bepalen we het aanbod en kijken we 
naar de mogelijke rollen van de vereniging om 
hierin te faciliteren.

Een nascholingsaanbod voor een 

brede doelgroep: van de Jonge 

Klare chirurg tot de chirurg die 

bijna met pensioen gaat.
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De NVvH wil een sterke, stimulerende, 

coördinerende en faciliterende rol 

spelen in het doen van onderzoek 

naar de beste behandeling.

De NVvH als wetenschappelijke 
vereniging
‘Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen 
bevorderen’, zo luidt de Eed van Hippocratis. Hiertoe 
behoort naast kennisoverdacht ook het doen van 
onderzoek naar de beste behandeling voor een 
 bepaalde aandoening. De NVvH wil hierin, als 
 wetenschappelijke vereniging van en voor chirurgen, 
een sterke(re) stimulerende, coördinerende en 
 faciliterende rol gaan spelen.

Zorgevaluatie en gepaste zorg
De NVvH heeft de werkgroep Zorgevaluatie opgericht. 
Onder regie van deze werkgroep is de Kennisagenda 
1.0 – een meerjarenagenda die richting geeft aan de 
uit te werken onderwerpen voor zorgevaluatie – 
 opgesteld. De opgave voor de komende jaren is om 
zorgevaluatie verder vorm en inhoud te geven en 
inhoudelijk en organisatorisch structureel in te 
 bedden binnen de NVvH. Er is specifieke aandacht 
voor maatschappelijke vraagstukken en in samen-
werking met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties 
en zorgaanbieders. 

Op weg naar 2024 werken we aan:
• het continueren van onze deelname aan 

subsidieronders voor evaluatieonderzoek
• de doorontwikkeling van de Kennisagenda en 

het uitbreiden van het aantal zorgevaluatie-
studies

• netwerkvorming
• het verkennen en uitbouwen van de rol van 

de NVvH ten aanzien van andere vormen van 
wetenschappelijk onderzoek

• het uitbouwen van de coördinatie en onder-
steuning vanuit het bureau

6 
Leidend in 
wetenschap

Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024
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De techniek in de zorg ontwikkelt zich in een hoog 
tempo. De verwachtingen zijn hooggespannen: 
 innovatie moet leiden tot een betere kwaliteit van 
zorg dicht bij huis of zelfs thuis, met een patiënt die 
zelf (deels) aan de knoppen zit. Technologische 
 innovatie raakt ook de heelkunde. Van belang is dat 
technologische innovaties niet op zichzelf staan: 
nieuwe technieken vragen ook om aanpassing van 
zorgprocessen en om andere vormen van samen-
werking binnen de keten. Dit heeft consequenties 
voor zorgprofessionals en (dus) ook voor de werk-
zaamheden van ‘de chirurg van de toekomst’.

Brede verkenning
De NVvH onderschrijft het belang van (technolo-
gische) innovatie en is van mening dat de beroeps-
groep een belangrijke rol heeft bij innovatie. Als geen 
ander weten medisch specialisten immers wat nodig 
is om de zorg te verbeteren. Maar wat is innovatie 
precies? Welke onderdelen zijn betekenisvol en 
 kansrijk voor de heelkunde? En wat is ervoor nodig 
om kansrijke initiatieven verder te brengen?

Als het gaat om innovatie ziet de NVvH voor zichzelf 
vooral een rol weggelegd in het bieden van een 
 platformfunctie (om kennisuitwisseling door de 
 leden te faciliteren) en de inhoudelijke coördinatie. 
Binnen de vereniging zien we verder diverse moge-
lijkheden om ervaringen te delen, zoals tijdens de 
Chirurgendagen of via workshops en conferenties.

Op weg naar 2024 werken we aan:
• in 2020 starten we met een brede verkenning 

naar het gebruik van en de verwachtingen ten 
aanzien van (toekomstige) innovatieve 
ontwikkelingen in de chirurgische beroeps-
praktijk

• een denktank innovatie, waarbij meerdere 
partijen zich kunnen aansluiten

7 
Aan de slag met 
innovatie 

Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024
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’In verbinding’ neemt het voortouw in het verbinden 
van de chirurgen onderling, tussen de differentiaties 
en binnen de vereniging. Daarmee is ‘In verbinding’ 
de linking pin van de vereniging. De afdeling 
 communicatie faciliteert, adviseert en coacht en 
helpt zo de vereniging beter te communiceren. 
 Communicatie brengt de binnen- en buitenwereld 
met elkaar in verbinding. 

Ambitie richting 2024
De NVvH wil functioneren als een communicatieve 
organisatie die niet alleen de verbinding met de leden 
wil versterken maar ook de verbinding tussen leden 
onderling. De NVvH doet dit door middel van open, 
eerlijke en zorgvuldige communicatie en  praktische 
ondersteuning aan het bureau en  daarmee aan de 
subverenigingen en hun leden.

Communicatie als partner
De thema’s die onder de noemer ‘In verbinding’ 
 worden opgepakt, staan niet op zichzelf. Júist niet. 
‘In verbinding’ gaat over de resultaten en uitkomsten 
van de thema’s uit dit Strategisch Beleidsplan. 
‘In verbinding’ is daarin de communicatiepartner en 
helpt de verschillende thema’s bij de invulling van 
hun communicatierol.

Flexibiliteit en alertheid
De snel veranderende wereld waarin de NVvH en 
haar leden functioneren vraagt van de vereniging 
alertheid en flexibiliteit, ook op het gebied van 
 communicatie. Hiervoor maken we als tool gebruik 
van het Strategisch Communicatieframe: een agile- 
methode die ons in staat stelt om scherpe keuzes 
te maken en verantwoording af te leggen over wat 
we doen. Het (ingevulde) frame fungeert als een 
dynamisch gespreksdocument dat – als antwoord op 
in- en  externe ontwikkelingen – gemakkelijk aangepast 
kan worden. Door regelmatig te reflecteren onder-
houden we onze communicatiestrategie. Daarom 
stellen we ons regelmatig vragen als: doen we nog 
het juiste? Zijn de gemaakte keuzes nog relevant? 
Heeft wat we doen nog steeds het bedoelde effect?

8 
In verbinding 
met elkaar 

De NVvH wil niet alleen de verbinding 

met de leden versterken, maar ook de 

verbinding tussen leden onderling

Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024
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Belangrijk is dat de verschillende thema’s goed 
 ondersteund worden, zodat zij zich communicatief 
competent kunnen gedragen. Dat blijkt als thema’s 
goed communiceren en zij hun relaties weten te 
onderhouden en de verbinding hiermee succesvol 
invulling geven. Ter ondersteuning hiervan willen 
we onze digitale koers vernieuwen en een nieuw 
CRM/CMS-systeem in gebruik nemen. 

Op weg naar 2024 werken we aan: 
• het creëren van een communicatieve(re) 

organisatie
• het versterken van de verbinding met leden 

en tussen leden onderling 
• het goed zichtbaar maken van de meerwaarde 

als vereniging voor de leden

Het doel is om in 2024:
• een actieve (online) community faciliteren 

waar leden elkaar ontmoeten, van elkaar leren 
en een actieve inhoudelijke en bestuurlijke 
bijdrage kunnen leveren

• een betere (digitale) service te kunnen verlenen 
voor de leden, o.a. door het uit stippelen van 
een nieuwe digitale koers en gebruikmakend 
van een nieuw CRM/CMS 
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