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LID DAGELIJKS EN ALGEMEEN BESTUUR 

SECRETARIS KWALITEIT & VEILIGHEID 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 

 

 

 

Missie 

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) ondersteunt haar leden -de chirurgen en chirurgen in 

opleiding- bij het leveren van optimale, integrale heelkundige zorg nu en in de toekomst.  

 

Visie 

De NVvH 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 doelmatige zorg, multidisciplinaire samenwerking en zorgen voor elkaar. Dat doet de 

vereniging door samenwerking met patiënten(organisaties) en andere relevante partijen binnen de 

gezondheidszorg.  

 

ECHT Heelkunde 

In het Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 ‘ECHT Heelkunde’ is Kwaliteit van zorg als een van de thema’s 

opgenomen. Rode draad hierbij is het begrip gepaste zorg: zorg die bewezen ef fectief is  en die in samenspraak 

met de patiënt tot stand komt (samen beslissen). Daartoe werken we richting 2024 met name aan: het 

(door)ontwikkelen van (modulaire) richtlijnen waarbij we de verbinding maken met zorgevaluatieonderzoek, 

uitkomstgerichte zorg, samen beslissen, patiëntveiligheid en prehabilitatie. 

 

De Secretaris Kwaliteit & Veiligheid 

- Is bestuurlijk verantwoordelijk voor het beleidsterrein kwaliteit en veiligheid . Dit houdt onder meer in  

verantwoordelijkheid voor de (beleidsmatige) adviezen aan het bestuur van de NVvH met betrekking tot 

kwaliteit en veiligheid van (chirurgische) zorg.  Draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 

realisatie van het strategisch beleidsplan en kwaliteitsprojecten die hieraan bijdragen.  

- Is betrokken bij commissies en werkgroepen op dit beleidsterrein (Richtlijnen, Normering & Certif icering, 

Patiëntveiligheid, Uitkomsten van zorg & Auditing, Kwaliteitsvisitatie). 

- Vertegenwoordigt de NVvH in (externe) overleggen, zoals de Raad Kwaliteit van de FMS. 

- Wordt ondersteund door een (senior) beleidsadviseur en overige teamleden. 

 

De Secretaris Kwaliteit & Veiligheid wordt per 18 november 2022 (in de algemene ledenvergadering) benoemd 

voor een termijn van drie jaar. Eenmalige herbenoeming voor nog eens een periode van drie jaar behoort tot de 

mogelijkheden.   

 

Profiel Secretaris Kwaliteit & Veiligheid 

- Visie van de vereniging en van het vigerende kwaliteitsbeleid onderschrijven  

- Visie op (het verbeteren van) kwaliteit en veiligheid van de (chirurgische) zorg 

- Collegiaal, verbindend en sociaal vaardig 

- Gevoel voor wat leef t onder de leden van de vereniging 

- Voldoende tijd en niet voor langere tijd afwezig  
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Belangstelling? 

Het Algemeen Bestuur van de NVvH is op zoek naar kandidaten die belangstelling hebben voor de rol van 

Secretaris Kwaliteit & Veiligheid, tevens lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de NVvH. Wij nodigen u 

van harte uit om uiterlijk 13 juni 2022 uw belangstelling kenbaar te maken. Uw belangstelling inclusief een 

korte motivatie kunt u kenbaar maken via: m.balfoort@heelkunde.nl. 

Voor aanvullende inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de Voorzitter van de vereniging: dr. B.H.P. 

(Bernard) Elsman: b.elsman@dz.nl. Ook kunt u contact opnemen met de huidige secretaris, dr. H.B.AC. (Hein) 

Stockmann (06-52090837). 
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