
Jaarverslag 
2019



Nederlandse Vereniging voor Heelkunde - Jaarverslag 2019



Inhoud

  Voorwoord 5

I De ontwikkeling van het Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024 7

II Terugblik 2019 8

III Kengetallen 20

IV Besturen, commissies en werkgroepen NVvH en subverenigingen 24

Jaarverslag
2019



4

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde - Jaarverslag 2019



5

0 Voorwoord

  
Voorwoord

Op het moment dat onze persoonlijke levens en beroepsmatige werkzaamheden 
verdergaand beïnvloed worden door de uitbraak van het coronavirus blikken wij 
terug op 2019. Want naast vooruitkijken, vinden we het als Nederlandse 
 Vereniging voor Heelkunde (NVvH) ook belangrijk om stil te staan bij het werk 
dat in het  afgelopen jaar door ons en onze leden is verricht. 

Een belangrijke mijlpaal was de ontwikkeling van het Strategisch Beleidsplan 
2020 - 2024 ‘ECHT Heelkunde’. De komende jaren richten wij ons als gevolg 
 hiervan op een aantal nieuwe onderwerpen. Hiervoor is al een start gemaakt 
door het afgelopen jaar ‘wetenschap en innovatie’ en ‘duurzaamheid’ op de 
agenda te zetten. Een tweede belangrijke ontwikkeling in 2019 was het maken 
van de beweging naar de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Hier hebben wij 
 bijvoorbeeld aandacht aan geschonken door actief bij te dragen aan het 
 programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ en door in te zetten op 
 regel geving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die dit mogelijk maakt. 
 Natuurlijk bleven ook veel reguliere werkzaamheden doorgang vinden. Zoals 
richtlijnontwikkeling, opleidings- en kwaliteitsvisitaties, certificeringstrajecten 
en de publicatie van het Nederlands Tijdschrift voor  Heelkunde.

Velen van u zijn in 2019 voor de NVvH actief geweest; dit betreft niet alleen 
 diegenen die met naam worden genoemd. We willen u hiervoor allen hartelijk 
danken en zijn trots op de mooie vereniging die we met elkaar vormen!

Algemeen Bestuur NVvH
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I De ontwikkeling van het Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024

I 
De ontwikkeling van het 
Strategisch Beleidsplan 
2020 - 2024

In 2019 ontwikkelden we de het Strategisch Beleids-
plan 2020 - 2024. Gedurende de eerste maanden van 
het jaar zijn meerdere werkgroepen met verschillende 
thema’s aan de slag gegaan. Ook de beleidskader-
dagen en de bestuursdagen zijn benut om met elkaar 
van gedachten te wisselen over onze koers voor de 
komende jaren. Inhoudelijk waren de afspraken uit 
het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische zorg 
2019 - 2022 leidend.

Als geen ander realiseren we ons dat zorgprofessio-
nals en zorgbestuurders in Nederland voor een grote 
maatschappelijke uitdaging staan. De groeiende 
zorgvraag en de toenemende complexiteit van die 
vraag veroorzaken druk op de zorg. De verwachting 
is dat de kosten van de zorg de komende jaren fors 
zullen stijgen, terwijl het aantal werkenden afneemt. 
Een efficiënte inzet van mensen en middelen is 
 nodig om ook in de toekomst verzekerd te zijn van 
 kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. 
Deze uitdaging vormde het vertrekpunt voor het 
Strategisch Beleidsplan. 

ECHT Heelkunde anno 2024
Het NVvH Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024 ‘ECHT 
Heelkunde’ schetst waar de NVvH in 2024 inhoudelijk 
wil staan. Die strategische agenda omvat de volgende 
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

De NVvH wil een professionele wetenschappelijke 
beroepsvereniging zijn. Een ledenorganisatie die 
kundig en responsief opereert en waarbij een brede 
inzet van actieve leden wordt gekoesterd en 
 gewaardeerd. Daarnaast vinden wij het belangrijk 
om in verbinding te staan met externe partijen, 
 zoals (vertegenwoordigers van) patiënten, zorg
verzekeraars, het Zorginstituut Nederland en het 
ministerie van VWS.

Een belangrijk moment tijdens de ontwikkeling van 
‘ECHT Heelkunde’ was daarom de Invitational die in 
september plaatsvond. Samen met ruim 120 leden en 
vertegenwoordigers van onder andere de Patiënten-
federatie Nederland (PFN), zorgverzekeraars, de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) discussieerden we 
over onze toekomstige koers. Voorzitter Alexander 
de Mol van Otterloo: ‘Het was een succesvolle 
 bijeenkomst waaruit bleek dat de deuren voor ons 
openstaan bij onze stakeholders. Dat is mooi, want zo 
maken we de beste kans op een goede toekomst voor 
onze  patiënten en voor onszelf’.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 
hebben de leden van de NVvH unaniem ingestemd 
met het Strategisch Beleidsplan 2020 - 2024. 
‘ECHT Heelkunde’ is de komende jaren het kompas 
waarop wij varen.

https://assets.heelkunde.nl/p/491520/none/nvvh%20strategisch%20beleidsplan%202020-2024-acd70b07-1936-4b28-9f3f-997ed5ce401d%20(10).pdf.
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Honorering aanvragen voor 
‘Leading the change’
Door de werkgroep Zorgevaluatie zijn verschil-
lende onderzoeksvoorstellen geprioriteerd en 
ingediend voor een subsidieronde van het 
 programma ‘Leading the Change’ (Zorgevaluatie 
Nederland). In januari volgde het positieve nieuws 
dat maar liefst vier aanvragen zijn gehonoreerd:
• HOLLAND: Comparison of rubber band ligation 

and haemorrhoidectomy in patients with 
symptomatic haemorrhoids, a multicentre, 
randomized controlled trial and cost-utility 
analysis.

• PINOT: Dorsal dislocations or hyperextension 
injuries with a volar plate avulsion of the 
proximal interphalangeal joint, conservative 
treatment with or without supervised 
hand-therapy?

• CAPP: Behandeling van complexe appendicitis 
bij kinderen; directe appendectomie of initieel 
non-operatieve behandeling?

• OASIS: De optimale chirurgische strategie voor 
het creëren van een vaattoegang bij oudere 
dialysepatiënten. 

Conciliumdag 2019
Tijdens de jaarlijkse conciliumdag is besloten om 
een pilot te draaien waarbij het dienstpercentage 
van de aios wordt gemeten. In eerste instantie 
heeft een aantal klinieken zich vrijwillig aange-
meld voor deze pilot. Na analyse van de gegevens 
uit de pilots hebben we besloten om ‘het uit-
vragen van het dienstpercentrage’ vanaf medio 
2020 structureel onderdeel te maken van de 
opleidingsvisitaties.

Goedkeuring visiedocument 
‘Behandeling vaatchirurgische 
patiënten’
In februari heeft de Algemene Ledenvergadering 
van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie 
het visiedocument ‘Behandeling vaatchirurgische 
patiënten’ aangenomen. Dit document, dat ook 
geaccordeerd is door het Algemeen Bestuur van 
de NVvH, beschrijft de visie op de organisatie 
van de (endovasculaire) zorg aan vaatpatiënten. 

Aanleiding voor dit visiedocument is de verande-
ring van de vaatchirurgische praktijk: van open 
chirurgische behandelingen naar endovasculaire 
interventies. Het document beschrijft zeven acti-
viteiten die poliklinisch en/of klinisch  uitgevoerd 
moeten worden door een medisch specialist die 
zich bezighoudt met (invasieve) behandelingen 
van de patiënt met een vaat chirurgische diagno-
se. Ook beschrijft het  document een aantal logis-
tieke zaken. Het overgrote deel van de Neder-
landse vaatchirurgen is inmiddels bevoegd en 
bekwaam om de volledige behandeling van vaat-
pathologie uit te voeren, gebruikmakend van 
open- en/of endovasculaire technieken.

Richtlijnen ‘Handfracturen’ en 
‘Fractuur-gerelateerde infecties’
De richtlijnen ‘Handfacturen’ en ‘Fractuur 
gerelateerde infecties’ zijn opgeleverd. NVvH- 
leden Dagmar Vos en Frank Termaat hebben 
hierin een essentiële rol vervuld. De financiering 
van richtlijnontwikkeling vindt plaats met subsidie 
van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch 
 Specialisten (SKMS); dit geldt overigens ook voor 
een aantal andere kwaliteitsprojecten.

Registratiecommissie Geneeskundig 
Specialisten (RGS)
Harm Smeets werd herbenoemd als vertegen-
woordiger van de NVvH in de Registratie-
commissie Geneeskundig Specialisten. 

januari februari

II 
Terugblik 2019

https://richtlijnendatabase.nl/
https://richtlijnendatabase.nl/
https://richtlijnendatabase.nl/
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Inventarisatie instroom aios 
Jaarlijks geven de wetenschappelijke vereni-
gingen van medisch specialisten input aan 
 Stichting BOLS over de gewenste verdeling van 
instromende aios over de landelijke regio’s voor 
het opleidingsjaar 2020. De Federatie Medisch 
Specialisten (FMS) verzamelt deze input bij alle 
aangesloten verenigingen. Om zo veel mogelijk 
aan te sluiten bij de realiteit heeft het Mode-
ramen een inventarisatie gedaan met een reken-
model van opleidingsmomenten, gebaseerd op 
aantal fte’s en aantal DBC/DOT’s per ziekenhuis. 
Dit met als doel om de grootte van de regio’s 
met elkaar te vergelijken.

Richtlijnen ‘Liesbreuk bij 
volwassenen’ en ‘Liesbreuk bij 
kinderen’
De richtlijnen ‘Liesbreuk bij volwassenen’ en 
‘Liesbreuk bij kinderen’ zijn opgeleverd. De 
 richtlijn voor volwassenen is een herziening van 
de oude richtlijn, waarbij gebruik is gemaakt van 
de Europese richtlijn. De richtlijn liesbreuk bij 
kinderen is een nieuwe richtlijn. De commissies 
zijn voorgezeten door Baukje van den Heuvel en 
Jan Hein Allema.

Afspraken vooropleiding aios 
orthopedie 
Er heeft een eerste overleg plaatsgevonden met 
de Nederlandse Orthopaedische Vereniging 
(NOV) over aanpassingen in de vooropleiding 
voor de aios orthopedie. Nieuwe afspraken zijn 
gemaakt over de Toevertrouwde Handelingen 
en over de verdere inhoud van de vooropleiding.

maart april

http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16580631&title=Richtlijnen%252bliesbreuk%252bbij%252bvolwassenen%252ben%252bkinderen%252bbeschikbaar
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16580631&title=Richtlijnen%252bliesbreuk%252bbij%252bvolwassenen%252ben%252bkinderen%252bbeschikbaar
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‘Schema verdeling Heelkunde’ 
van kracht 
Het in werking treden van het ’Schema verdeling 
Heelkunde’ was een belangrijke mijlpaal. Sinds 
1 mei 2019 mogen ingrepen op Heelkunde 
 niveaus C en D alleen worden uitgevoerd door 
daarvoor in de desbetreffende differentiatie 
gecertificeerde chirurgen. Voor ingrepen op 
Heelkunde niveau B geldt dat er afspraken binnen 
het samenwerkingsverband gemaakt moeten 
zijn. Nietgecertificeerde chirurgen kunnen via 
de zijinstroomregeling alsnog een certificaat 
aanvragen. 

De Chirurgendagen 2019 ‘ECHT 
Heelkunde - ANNO 2024’
De Chirurgendagen 2019 stonden in het teken 
van ECHT Heelkunde - ANNO 2024 met de 
 thema’s: Fit to Perform, gepaste zorg, betaal-
baarheid en ethiek. Ruim 1500 deelnemers 
 bezochten het congres in Veldhoven. Sprekers 
waren: Ian Leistikow, Marike Kokke, Maartje 
Govaert, Marian Kaljouw en Koen van der Bogt. 
De Zwitserse chirurge Isabelle Opitz gaf op 
 voordracht van de Nederlandse Vereniging voor 
Longchirurgie (NVvL) de Prof. Michaëllecture 
2019 ‘It’s not easy but worth it – challenges and 
privileges in academic surgery’. 

Uitreiking Legpenningen
Tijdens de ALV in mei werden drie legpenningen 
uitgereikt. Er was een zilveren legpenning voor 
Dik Meeuwis vanwege het opzetten van de ATLS 
in Nederland. Hierdoor is de kijk op patiënten op 
de SEH volledig veranderd, met als resultaat dat 
er in de huidige tijd sprake is van standard care. 
Een gouden legpenning werd uitgereikt aan 
Loek Leenen vanwege zijn grote geleverde 
 wetenschappelijke bijdrage: 270 artikelen en 
begeleiding van 32 promovendi. Rudi Roumen 
ontving een gouden legpenning vanwege zijn 
inzet voor het gebruik van sentinel node bij 
 vrouwen met borstkanker.

Uitreiking Best Abstracts
Tijdens de Chirurgendagen 2019 werd de prijs 
voor beste abstract uitgereikt aan Nick van Reijen 
voor zijn abstract ‘Kosteneffectiviteits analyse 
van endovasculaire revascularisatie versus 
 gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio inter-
mittens ten gevolge van arteria iliaca obstructie’.

Onderzoek ongewenste 
praktijk variatie liesbreuk- en 
galblaaschirurgie
In opdracht van de Patiëntenfederatie Nederland 
en met subsidie van het ministerie van VWS is er, 
onder leiding van Philip de Reuver, onderzoek 
verricht naar het voorkómen van praktijkvariatie 
bij liesbreuk- en galblaasoperaties. Over de 
 duiding van de uitkomsten is afgestemd met de 
NVvH-commissies Richtlijnen en Uitkomsten van 
Zorg. De belangrijkste bevinding van het onder-
zoek is dat er tussen algemene ziekenhuizen geen 
sprake is van ongewenste praktijkvariatie bij 
liesbreuk- en galblaasoperaties. Dit is een 
 belang wekkende uitkomst, omdat de beeld-
vorming meestal anders is en gepaste (zinnige) 
zorg een belangrijk thema is bij landelijke 
 beleidsontwikkeling.

Opleiden overzeese gebieden
De eerste contacten zijn gelegd met Suriname 
en de voormalig Nederlandse Antillen over het 
opleiden van aios uit deze gebieden in Nederland. 
Ook is overlegd over wat de NVvH kan betekenen 
voor de opleidingen aldaar. Op meerdere 
 momenten in 2019 heeft dit overleg een vervolg 
gekregen. Ook wordt afgestemd met het 
 ministerie van VWS om een eventuele samen-
werking op ministerieel niveau te borgen.

mei

https://assets.heelkunde.nl/p/491520//files/Normen%208_0%20definitief%20versie%2017-7-2019_4(1).pdf
https://assets.heelkunde.nl/p/491520//files/Normen%208_0%20definitief%20versie%2017-7-2019_4(1).pdf
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16580632&title=Chirurgendagen%252b2019%252b%252527ECHT%252bHeelkunde%252527%252been%252bsucces
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Oplevering kwaliteitsprojecten
In juni zijn meerdere kwaliteitsprojecten 
 opgeleverd:
• Fit to Perform 

De Fit to Performstudie, onder leiding van 
Koen van der Bogt, is een samenwerking van 
de NVvH met vier andere wetenschappelijke 
verenigingen en het Centre for Human Drug 
Research (CHDR). Uit de studie bleek dat een 
chirurg niet vaak een onacceptabel laag level 
van alertheid bereikt na een dienst. Dit in 
tegenstelling tot assistenten, die dit level na 
bijna de helft van de nachtdiensten bereiken. 
Naar aanleiding van dit internationaal unieke 
onderzoek heeft het bestuur van de NVvH op 
advies van de Commissie Patiëntveiligheid 
aanbevelingen geformuleerd. 

• PROMs landelijke agenda 
In dit project zijn patiëntgerapporteerde 
uitkomsten (PROMs) geïnventariseerd voor 
dertien aandoeningen. Per aandoening volgt 
een advies: ‘PROM vaststellen’, ‘PROM 
ontwikkelen’ of ‘PROM niet haalbaar’. Dit 
rapport is bruikbaar voor subverenigingen die 
actief PROMs willen inzetten als middel om 
kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van 
de patiënt te meten. 
 
 
 

• Safety Climate Thermometer (SCT) 
In opdracht van de NVvH heeft het Armstrong 
Institute for Patient Safety and Quality van 
John Hopkins School of Medicine en het 
Kennis centrum Zorginnovatie van Hogeschool 
Rotterdam de Safety Climate Thermometer 
(SCT) ontwikkeld, onder leiding van Johan 
Lange. 
 
De SCT is een nieuw instrument voor teams 
van zorgprofessionals van chirurgische 
afdelingen om het veiligheidsklimaat efficiënt 
en doelgericht te verbeteren. Na het raadple-
gen van relevante literatuur en een discussie 
met een kleine expertgroep is het eerste 
ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is door middel 
van een internationale expertpanelstudie 
verbeterd.  
 
In juni 2019 was de eerste versie van de SCT 
klaar voor een kleinschalige pilot in drie 
Nederlandse ziekenhuizen. Hiervoor is een 
nieuwe subsidieaanvraag ingediend. Het doel 
van dit vervolgproject is een gevalideerde 
bruikbare versie van de SCT voor chirurgische 
afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen.

Herziening richtlijn 
‘Pancreascarcinoom’ 
Onder voorzitterschap van Olivier Busch is de 
richtlijn ‘Pancreascarcinoom’ uit 2011 herzien. 

juni

https://dica.nl/media/2125/Inventarisatie%20en%20realisatie%20patientgerapporteerde%20uitkomsten%2013%20aandoeningen%20V1.6.pdf
https://dica.nl/media/2125/Inventarisatie%20en%20realisatie%20patientgerapporteerde%20uitkomsten%2013%20aandoeningen%20V1.6.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/
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Actualisatie consensusdocument 
‘Taakherschikking Heelkunde’ 
Vanaf 1 september 2018 behoort de Physician 
Assistant (PA) tot één van de negen beroepen 
die zich in het BIG-register kunnen registreren. 
Voor de NVvH en de Nederlandse Associatie 
Physician Assistants (NAPA) was dat aanleiding 
om het consensusdocument ‘Taakherschikking 
Heelkunde’ uit 2017 te actualiseren. Het ver-
nieuwde concensusdocument geeft handvatten 
voor de wijze waarop taakherschikking door 
middel van de inzet van PA’s kan worden geïm-
plementeerd. In Nederland waren op 1 juli 2019 
1230 PA’s BIG-geregistreerd. Bijna 90% van hen 
is werkzaam in de medisch-specialistische zorg.

Publicatie ‘Wegwijzer bekostiging 
digitale zorg 2020’
E-Health en digitalisering worden steeds belang-
rijker. Daarom publiceerde de NZa ook in 2019 
een Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Deze 
publicatie geeft een overzicht van de ruimte die 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben 
voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning. 
Wij dachten mee. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
geworden om klinische zorg thuis te declareren. 
Daarnaast is een hoofdstuk over preventie en 
(digitale) hulpmiddelen opgenomen.

Invitational bekostiging medisch-
specialistische zorg
Op 4 juli 2019 organiseerde de NVvH een 
 Invitational over de bekostiging van de medisch- 
specialistische zorg. De NZa praatte ons bij over 
de plannen voor de toekomstige financiering en 
de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving 
per 2020. Met betrekking tot de toekomstige 
bekostiging werd het contracteren van waarde 
besproken. De NZa onderzocht op dat moment 
de mogelijkheden om contractafspraken te 
 maken per doelgroep of per bundel. De NVvH 
werd uitgenodigd om actief mee te denken. 

Doorontwikkeling Normtijden 2020
In juli is bestuurlijk ingestemd met het Project-
plan herijking LOGEX Normtijden 2020. 
 Meerdere leden van de commissie Organisatie & 
Financiering gingen vanaf de zomer aan de slag 
om voor de totale heelkunde alle normtijden te 
herijken op het niveau van zorgactiviteiten. 
 Zodat de zorgprofielen van de diverse zorg
producten automatisch leiden tot een 
 gemiddelde normtijd per zorgproduct. 

Herziening richtlijn ‘Appendicitis’
De richtlijn ‘Appendicitis’ is onder voorzitterschap 
van Charles van Rossem herzien.

juli

http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16777230&title=Consensusdocument%252bTaakherschikking%252bHeelkunde%252bgeactualiseerd
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16777230&title=Consensusdocument%252bTaakherschikking%252bHeelkunde%252bgeactualiseerd
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16777229
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16777233&title=Levendige%252bbijeenkomst%252bbekostiging%252bmedisch%252bspecialistische%252bzorg
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16777233&title=Levendige%252bbijeenkomst%252bbekostiging%252bmedisch%252bspecialistische%252bzorg
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=28180482&title=LOGEX%252bNormtijden%252b2020
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=28180482&title=LOGEX%252bNormtijden%252b2020
https://richtlijnendatabase.nl/
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Handreiking ‘Implementatie juiste 
zorg op de juiste plek’ 
De FMS en de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV) boden op woensdag 18 september de 
handreiking ‘Implementatie juiste zorg op de 
juiste plek’ aan aan minister Bruins voor 
 Medische Zorg. Aanleiding was de behoefte van 
huisartsen en medisch specialisten aan hand-
vatten en concreet uitgewerkte adviezen over het 
opzetten van projecten die de ‘juiste zorg op de 
juiste plek’ bewerkstelligen, inclusief een format 
voor een projectplan en rekenvoorbeelden. 
Namens de NVvH nam Robbert Meerwaldt deel 
aan de werkgroep.

Kwaliteitsmonitoring
In september kwam de werkgroep Audit bijeen 
voor de kwaliteitsmonitoring. Waar naar aan-
leiding van de door Dutch Institute for Clinical 
Auditing (DICA) gerapporteerde uitkomsten van 
zorg ruimte lijkt te zijn voor kwaliteitsverbetering, 
zijn vakgroepen aangeschreven. Over de hele 
linie zien we dat verschillen in uitkomsten van 
zorg kleiner worden. 

Tevens monitort en stimuleert de NVvH de 
 realisatie van de volumenormen. Positief is dat 
er door concentratie van zorg minder vakgroepen 
zijn die een (of meerdere) volumenorm(en) 
niet hebben gerealiseerd. Met name bij de 
maag-slokdarmchirurgie is hierin verbetering 
 opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren. 

Actualisatie keyprocedures in 
de opleiding
Een geactualiseerde versie van keyprocedures is 
vastgesteld door het Concilium Chirurgicum.

Livegang nieuw 
ledenadministratiesysteem
In 2019 is gewerkt aan het implementeren van 
een nieuw ledenadministratiesysteem én een 
nieuwe website. Dit met als doel om kennisdeling 
te verbeteren – oftewel: het breed toegankelijk 
maken van kennis op basis van persoonlijke 
 voorkeuren – en meer efficiency en gemak voor 
de verenigingsmedewerkers, waardoor het 
 bureau haar leden een betere service kan bieden. 
De nieuwe ledenadministratie is sinds de zomer 
live. De voorbereidingen voor een vernieuwde 
website zijn in gang gezet. 

augustus september

http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16777252&title=Handreiking%252b%2525e2%252580%252598Implementatie%252bjuiste%252bzorg%252bop%252bde%252bjuiste%252bplek%2525e2%252580%252599
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16777252&title=Handreiking%252b%2525e2%252580%252598Implementatie%252bjuiste%252bzorg%252bop%252bde%252bjuiste%252bplek%2525e2%252580%252599
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Lustrum Nederlandse Vereniging 
voor Kinderchirurgie (NVKC)
De NVKC vierde haar 45-jarig bestaan tijdens een 
feestelijke bijeenkomst op 4 oktober 2019 in 
Den Haag.

Subsidieronde Zorgevaluatie en 
Gepast gebruik (ZE&GG)
In oktober 2019 openden ZE&GG en ZonMw 
samen een extra subsidieronde voor zorg-
evaluatie, voor onder meer het thema follow-up/
nazorg. De NVvH heeft zich sterk gemaakt voor 
onderzoek op het gebied van follow-up/nazorg, 
omdat er nog niet veel evidence is over de beste 
follow-up na oncologische- of andere vormen 
van chirurgie.

In totaal zijn 101 projectideeën ingediend, waar-
van elf vanuit de chirurgie. De werkorganisatie 
van ZE&GG heeft namens de partijen van het 
Hoofdlijnenakkoord de projectideeën beoordeeld 
op relevantie; ZonMw keek naar kwaliteit. 
 Uiteindelijk hebben 23 van de 101 projectideeën 
een positief advies gekregen; zes daarvan 
 betreffen de heelkunde.

Publicatie definitieve regelgeving 
2020 door NZa
In oktober publiceerde de NZa de regelgeving 
voor 2020. De NVvH dacht volop mee over deze 
nieuwe regelgeving. Een belangrijke wijziging in 
de regelgeving is het vervallen van de verplichting 
tot een face-to-face contact bij het openen van 
een zorgtraject met subtraject ZT11. Daarnaast 
is de regelgeving rondom parallelliteit vereen-
voudigd. Bovendien maakt de nieuwe regelgeving 
het mogelijk om een ‘klinische zorgdag in de 
thuissituatie’ te registeren, oftewel: de zorg die 
in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid 
van de medisch specialist wordt geleverd. 

Tot slot is er ook een relevante wijziging door-
gevoerd voor de heelkunde op het niveau van 
zorgactiviteiten. Aan de omschrijving ‘recon-
structie van complexe littekenbreuken met 
HPWclassificatie 3 of 4’ is namelijk ‘de 
 HPWclassificatie 2 met aantoonbare breukpoort 
van 10 cm of groter’ toegevoegd. Aan deze kleine 
wijziging is meerjarige lobby voorafgegaan.

Aanbevelingen omtrent 
bevolkingsonderzoek AAA 
Op 8 oktober 2019 deelde staatssecretaris 
Paul Blokhuis zijn standpunt over het doen van 
bevolkingsonderzoek naar Aneurysma Aorta 
Abdominalis (AAA) met de Tweede Kamer. Hij zei 
dat er inhoudelijk onvoldoende aanleiding is om 
over te gaan tot bevolkingsonderzoek. Hiermee 
volgde hij het advies van de Gezondheidsraad. 

In een brief aan de staatssecretaris hebben de 
NVvV en de NVvH benadrukt dat het wél van 
belang is om de huidige risicogerichte aanpak te 
intensiveren zodat de gunstige trend van meer 
preventieve operaties en minder aneurysma 
gerelateerde sterfte zich doorzet. Dit zou naar 
ons idee gerealiseerd kunnen worden door bij 
alle bekende en nieuwe patiënten met hart en 
vaatziekten in het kader van Cardiovasculair 
Risicomanagement (CVRM) vanaf 65 jaar én bij 
eerstelijns familieleden van patiënten met een 
AAA een echo van de buik te laten verrichten. 
Staatssecretaris Blokhuis heeft de aanbevelingen 
van de NVvV en de NVvH overgenomen.

CASH-onderwijs
In het najaar is een tender uitgeschreven voor de 
organisatie van het CASH-onderwijs. Onze keuze 
voor een nieuwe samenwerkingspartner viel op 
B.E.N.G!. Zij volgen daarmee Congress Company 
op als extern organisatiebureau.

Toezichtsystematiek door RGS
In het najaar kondigde de RGS een nieuwe toe-
zichtsystematiek aan voor opleidingsvisitaties. 
Harm Smeets leverde input namens de NVvH.

oktober
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Geslaagde bijeenkomst Historisch 
Genootschap Heelkunde (HGH)
Het Historisch Genootschap Heelkunde (HGH) 
zet zich in voor de bevordering van het historisch 
besef onder chirurgen en aios. In november nam 
een groep van 35 leden deel aan een bijeenkomst 
in Brugge. Daar verzorgde onze zusterclub 
 Montanus lezingen over de geschiedenis van de 
stad en haar inwoners, 850 jaar ziekenzorg, de 
positie van de chirurgijnen en de gevolgen van 
oorlogen en epidemieën. Het was een zinvolle 
uitwisseling. 

Najaarsdag 2019  
‘ECHT Heelkunde – Duurzaamheid’
De Najaarsdag 2019 op 22 november stond in 
het teken van ‘ECHT Heelkunde – Duurzaamheid’. 
Ruim 600 deelnemers schreven zich in voor 
het congres in Ede. In het plenaire ochtend
programma stonden vragen centraal als: Hoe 
vervuilend is een ziekenhuis of operatiekamer nu 
eigenlijk? Hoe kun je als chirurg zelf een duurzame 
bijdrage leveren? Tijdens het plenaire programma 
in de middag werd er gesproken over de Green 
Deal en de financiële aspecten van de zorg. 
 Cathy van Beek, Guus van Montfort, Emma 
Bruns, Taco Houwert, Ivar de Bruin en Peter 
Blankestijn gaven hun visie.

Succesvolle eerste 
Wetenschapsavond Heelkunde 
Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is 
ijzersterk, maar hoe kunnen we onze krachten 
beter bundelen om het onderzoek naar een nog 
hoger niveau te tillen? En welke rol kan de NVvH 
hierin spelen? Deze twee vragen stonden 
 centraal tijdens de eerste Wetenschapsavond 
Heelkunde in de Domus Medica. 

Tijdens de avond sprak een aantal prominente 
leden met een groot track record op het gebied 
van wetenschappelijk onderzoek. Ook was er 
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over 
de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, 
en de wijze waarop de NVvH wetenschappelijk 
onderzoek van haar leden (mede) richting kan 
geven en kan faciliteren. 

Jelle Ruurda trapte de avond af met een 
 presentatie over Zorgevaluatie. Vervolgens ging 
Hein Gooszen dieper in op de vraag hoe een 
succesvol onderzoeksnetwerk tot stand komt en 
of hiervoor een standaard recept is. Ook Cock 
van de Velde sprak in zijn presentatie over de rol 
van de NVvH binnen het wetenschappelijke 
 onderzoek. Tot slot keek Frans Moll naar weten-
schappelijk onderzoek over de grenzen. Zijn 
boodschap was: optimaliseer het onderzoek in 
Nederland en ga de (wetenschappelijke) 
 contacten met het buitenland aan. 

november

http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16187392
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16187402
http://heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=16187402
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Uitreiking Schoemakerprijzen
Op de Najaarsdag 2019 werden de Schoemaker-
prijzen uitgereikt. De prijs voor Beste Proefschrift 
werd gewonnen door Sandra van Brunschot met 
haar proefschrift ‘Severe Acute Pancreatitis’. 
Bo Noordman ontving de tweede prijs voor zijn 
proefschrift ‘Esophageal Cancer Neoadjuvant 
Chemoradiotherapy and surgery’. De prijs voor 
Beste Publicatie ging naar Robert-Jan Coelen met 
het artikel ‘Endoscopic versus percutaneous biliary 
drainage in patients with resectable perihilar 
cholangiocarcinoma: a multicenter randomized 
controlled trial’. Ruth Kaufmann ontving de 
tweede prijs met het artikel ‘Mesh versus suture 
repair of umbilical hernia in adults: a randomized, 
double-blind, controlled, multicenter trial’.

Voorzitterswissel
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
NVvH nam Alexander de Mol van Otterloo 
 afscheid als voorzitter van de vereniging. 
Hij droeg zijn voorzittersketting over aan 
Jaap Bonjer. Bernard Elsman is benoemd tot 
nieuwe vicevoorzitter van de NVvH.

SCHERP
Structuur Curriculum Heelkunde voor  Reflectieve 
Professionals (SCHERP) is het landelijke 
Opleiding plan Heelkunde. In overleg met de 
subverenigingen worden de Toevertrouwde 
Handelingen voor de differentiatiefase 
 (opleidingsjaar 56) vastgesteld. In de loop van 
2020 worden deze opgenomen in de nieuwe 
versie van SCHERP.

Vernieuwing CASH-onderwijs
De CA-CASH heeft samen met een aantal 
 enthousiaste en betrokken (oud) VAGHleden de 
vernieuwing van het CASH2-onderwijs in gang 
gezet. Het CASH2-onderwijs is bedoeld voor 
tweede-, derde-, en vierdejaars aios en bestaat 
uit dertien modules. Minimaal negen modules 
moeten gevolgd worden in deze drie jaar; 
 maximaal twaalf modules kunnen gevolgd 
 worden. Inhoudelijk sluiten de modules beter 
aan op SCHERP. Ook bieden de modules meer 
mogelijkheden om het onderwijs ‘just in time’ 
aan te bieden en dus passend bij de stage en de 
ontwikkeling van de aios. Nieuw in het aanbod is 
een aantal ‘Non Technical Surgical Skills modules’, 
zoals Management & Leiderschap en Onderwijs 
& Onderzoek.

november
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 II Terugblik 2019

Rapport donatie- en 
transplantatiechirurgie 
In de eerste helft van 2019 vonden er diverse 
gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers 
van de donatie- en transplantatiechirurgie in 
Nederland en het Algemeen Bestuur van de 
NVvH. Daarin signaleerden we dat verschillende 
donatie- en transplantatiechirurgen problemen 
ervaren bij hun (her)certificering. Ook werd 
de wens uitgesproken tot verdergaande 
 professionalisering, en om hiervoor een aparte 
subvereniging op te richten. 

De NVvH vindt het belangrijk dat wensen van 
leden serieus worden genomen en dat problemen 
worden opgelost. Daarom zijn we aan de slag 
gegaan met dit vraagstuk. Allereerst door een 
aantal feiten in beeld te brengen met behulp van 
een korte vragenlijst. In december 2019 is het 
eindrapport bestuurlijk vastgesteld in aanwezig-
heid van Ian Alwayn. In 2020 gaan we aan de slag 
met de aanbevelingen. 

Nieuwe wetgeving medische 
hulpmiddelen
Er zijn nieuwe Europese regels voor medische 
hulpmiddelen (MDR). De nieuwe regels hebben 
gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distri-
buteurs van medische hulpmiddelen. Om een 
goede toepassing mogelijk te maken hebben de 
NFU, NVZ en de FMS de handen ineengeslagen. 
Rondom een aantal thema’s zijn expertgroepen 
gevormd; via onze leden Bob Geelkerken, Thony 
Ruijs en Maarten van der Elst neemt de NVvH 
deel aan deze expertgroepen om zo het 
 chirurgisch perspectief te waarborgen.

Kwaliteitskader spoedzorgketen
De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie 
(NVT) en de NVvH hebben in 2019 veel tijd 
 geïnvesteerd in het landelijke Kwaliteitskader 
Spoedzorgketen dat in januari 2020 door het 
Zorginstituut Nederland definitief is vastgesteld. 
De NVvH heeft zich met succes hard gemaakt 
voor aanpassing van de kwantitatieve norm met 
betrekking tot de ‘ervaring van de arts op de 
SEH’ en voor meer aandacht voor bewezen 
 bekwaamheid en Toevertrouwde Handelingen.

Herziening richtlijnen ‘Melanoom’ 
en ‘Colorectaal carcinoom’ 
De richtlijnen melanoom en colorectaal carcinoom 
(deel 1) zijn modulair herzien onder voorzitter-
schap van Alexander van Akkooi en Pieter Tanis. 
Het is voor het eerst dat deze richtlijnen modulair 
zijn herzien; een werkwijze die in de toekomst 
verder uitgerold gaat worden. Voor de richtlijn 
‘Colorectaal carcinoom’ betekent dit dat er nog 
een vervolgtraject wordt opgestart om de 
 resterende modules van de richtlijn te herzien.

ABSITE
Op 3 december heeft de landelijke ABSITE-toets 
plaatsgevonden. Ook in 2020 zal deze 
 Amerikaanse toets worden afgenomen. Het 
streven is om een eigen, Nederlandse, toets te 
maken met vragen die door leden van de NVvH 
worden gemaakt.

december

https://assets.heelkunde.nl/p/491520/none/Samenvatting%20notitie%20professionalisering%20en%20positionering%20DTchirurgie.pdf
https://assets.heelkunde.nl/p/491520/none/Samenvatting%20notitie%20professionalisering%20en%20positionering%20DTchirurgie.pdf
https://assets.heelkunde.nl/p/491520/none/Samenvatting%20notitie%20professionalisering%20en%20positionering%20DTchirurgie.pdf
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III 
Kengetallen

Aantal leden
Op 31 december 2019 heeft de NVvH 2229 leden.

Overig  147
Totaal

2229

Rustende leden  297

Ereleden  6

Chirurgen  1363

AIOS  416

Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde (NTvH)
Het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde (NTvH) is in 2019 zes keer verschenen. De thema’s van de publicaties 
waren: Competitie (januari), Eenheid in verscheidenheid (maart), Imago (mei), Opladen (juli), Handigheid 
 (september) en Duurzaamheid (november).

Richtlijnontwikkeling
De NVvH is actief op het terrein van richtlijnontwikkeling. Hieronder een overzicht van het aantal afgeronde, 
lopende en aangevraagde richtlijnen in 2019 waarin de NVvH het initiatief heeft genomen. Daarnaast denkt de 
NVvH mee bij richtlijnontwikkeling door andere wetenschappelijke verenigingen. In 2019 betrof dat in totaal 
77 richtlijnen.
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Kwaliteitsprojecten
Jaarlijks voeren chirurgen ook kwaliteitsprojecten uit met SKMSgelden. Denk aan het Fit to Performproject, 
de Kennisagenda van de NVvH, gestructureerde operatieverslaglegging of de doorontwikkeling van kwaliteits
visitaties. Hieronder een overzicht van het aantal kwaliteitsprojecten in 2019. 
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Zorgevaluatiestudies 
De NVvH steunt onderzoeksvoorstellen van leden die aansluiten bij een van de kennishiaten in onze Kennisagenda. 
Hierdoor wordt de NVVH medeverantwoordelijk voor de inclusie van patiënten in de trial en voor de snelle 
 opname van onderzoeksresultaten in richtlijnen. Hieronder een overzicht van het aantal lopende zorgevaluatie-
studies in 2019. 

ZonMw

Leading the Change

CASH-onderwijs
In 2019 is het volgende CASHonderwijs landelijk uitgevoerd (exclusief CASH3onderwijs dat wordt verzorgd 
door de subverenigingen):
• vier modules CASH 1 in het voorjaar
• vier modules CASH 1 in het najaar
• vier modules CASH 2
• twee modules CASH 3 (waaronder finalistentrack)

De CASH1-modules zijn ook gevolgd door de vooropleidingsaios Orthopedie, Urologie en Plastische Chirurgie.
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Gildepenningen
In 2019 heeft de NVvH zestig Gildepenningen uitgereikt aan de kersverse jonge klare chirurgen. 

60 x

Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing
De commissie Accreditatie Bij en Nascholing kent accreditatiepunten toe voor de (her)registratie tot medisch 
specialist in het BIGregister. In 2019 is de commissie twee keer bij elkaar geweest en heeft in totaal 1767 
 aanvragen beoordeeld. Daarnaast heeft de commissie deelgenomen aan het Accreditatie Overleg van de 
 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) om, mede vanuit het 
 perspectief van de heelkunde, mee te denken over landelijke wijzigingen omtrent (her)registratie. 

Kwaliteits- en opleidingsvisitaties
Kwaliteits- en opleidingsvisitaties worden uitgevoerd in een cyclus van vijf jaar. In 2019 zijn er in totaal 
 zeventien visitaties uitgevoerd.
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Certificering
Sinds 2012 hebben alle subverenigingen van de NVvH de mogelijkheid om hun leden te (her)certificeren. 
In 2019 zijn er, voor alle differentiaties, in totaal 713 certificeringsdossiers afgehandeld.
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IV 
Besturen, commissies en 
werkgroepen NVvH en 
subverenigingen

Algemeen bestuur
• Benoeming van prof. dr. H.J. Bonjer in de functie 

van voorzitter i.v.m. aftreden van  
dr. J.C.A. de Mol van Otterloo

• Benoeming van dr. B.H.P. Elsman als vicevoorzitter 
i.v.m. aftreden van prof. dr. H.J. Bonjer

• Dr. G.J.D. van Acker in de functie van secretaris 
algemeen/communicatie

• Dr. H.B.A.C. Stockmann in de functie van secretaris 
kwaliteit/veiligheid

• Dr. R. Meerwaldt in de functie van secretaris 
Organisatie & Financiering

• Prof. dr. M.R. Vriens in de functie secretaris 
Continue professionele educatie

• Dr. P. van Duijvendijk als voorzitter NVGIC
• Benoeming van dr. A.J. Witkamp als voorzitter 

NVCO i.v.m. aftreden prof. dr. C. Verhoef
• Benoeming van prof. dr. H.J.M. Verhagen als 

voorzitter NVvV i.v.m. aftreden dr. B.H.P. Elsman
• Drs. E.J. Hekma als voorzitter NVvL
• Prof. dr. M.H.J. Verhofstad als voorzitter NVT
• Benoeming van prof. dr. J.B.F. Hulscher als 

voorzitter NVKC i.v.m. aftreden van  
dr. A.F.W. van der Steeg

• Dr. K.M. Govaert als voorzitter VAGH

Subverenigingen

NVCO
• Prof. dr. C. Verhoef is opgevolgd door  

dr. A.J. Witkamp, voorzitter
• Dr. A.J. Witkamp is opgevolgd door  

dr. M.F. Lutke Holzik
• Dr. C.F.J.M. BlankenPeeters is opgevolgd door  

dr. E.J.C. Vriens – Nieuwenhuis
• Dr. J. van Bastelaar
• Dr. M.A.J. de Roos

• Prof. dr. G.L. Beets
• Dr. S Kruijff
• Dr. C.A. Drukker

NVGIC
• Dr. P. van Duijvendijk, voorzitter
• Prof. dr. J.P. Ruurda
• Dr. G.A. Patijn
• Prof. dr. E.J. Hazebroek
• Dr. J. Melenhorst
• Dr. J.F.M. Lange
• Dr. D. Roos
• Dr. M. Ditzel

NVKC
• Dr. A.F.W. van der Steeg is opgevolgd door  

prof. dr. J.B.F. Hulscher (voorzitter)
• Prof. dr. I. de Blaauw
• Prof. dr. V.A. de Ridder
• Dr. A. de Vries
• Drs. S.H.J.A. Tytgat
• Dr. H. Versteegh
• Dr. H.R. Langeveld-Benders

NVvL
• Drs. E.J. Hekma (voorzitter) 
• Dr. E.B. van Duyn
• Dr. H. Rijna
• Dr. S. Romijn
• Drs. N.M. Hanneman
• Dr. G.M.H. Marres
• Dr. N. Hugen
• Drs. R. Mollema is afgetreden

NVT
• Prof. dr. M.H.J. Verhofstad (voorzitter)
• Drs. M. Hogervorst
• Dr. G.A.M. Govaert 

31 december 2019
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• Drs. B. Meesters 
• Dr. J.H. Hegeman
• Dr. J.M. Hoogendoorn
• Drs. M.C. Kokke
• Drs. J.B. Sintenie
• Drs. N. Buijs
• Dr. F.J.G. Wijdicks 

NVvV
• Dr. B.H.P. Elsman is opgevolgd door  

prof. dr. H.J.M. Verhagen (voorzitter)
• Prof. dr. H.J.M. Verhagen is opgevolgd door  

drs. G.P. Akkersdijk
• Dr. B.M.E. Mees
• Drs. J.E.M. Sybrandy
• Dr. P.W.H.E. Vriens is opgevolgd door  

dr. J.H.P. Lardenoije
• Dr. F.A. Frans en dr. R.J. van der VijverCoppen is 

opgevolgd door drs. W. Hogendoorn
• Drs. W. Hogendoorn is opgevolgd door  

dr. W. van de Water
• Drs. J.W.M. Elshof
• Dr. C. Ünlü

VAGH
• Dr. K.M. Govaert (voorzitter)
• Drs. J. van Wissen 
• Drs. T. Koëter 
• Dr. C. de Jonge is opgevolgd door  

dr. J.W.A.M. Bosmans
• Dr. A.P.T. van der Ploeg is opgevolgd door  

dr. E.P. van der Stok 
• Dr. N.G. Kooreman is opgevolgd door dr. J.J. Blok 
• Dr. M.C.J. Anderegg is opgevolgd door  

drs. M.V. Nijenhuis
• Drs. F.B. Poelmann 

Commissies NVvH

Kascommissie
Dr. V.J.M. Leferink is toegetreden 
Dr. A.W.F. Vos is toegetreden 
Dr. O.H.J. Koning is afgetreden 

Archiefcommissie
Dr. R.W.H. van Reedt Dortland (voorzitter)
Dr. E. de Jong 
Dr. R.A. Cohen
Dr. D.A. Ligtenstein
Dr. E.B.M. Theunissen is toegetreden 

Historisch Genootschap Heelkunde
Dr. F.F.A. IJpma (voorzitter)
Drs. M. Scheuer

Congrescommissie
• Dr. J.M.J. Schreinemakers treedt af als voorzitter 

en wordt opgevolgd door dr. R.M. Houwert
• Dr. R.M. Houwert treedt af als vicevoorzitter en 

wordt opgevolgd door dr. A.G. den Hartog 
• Dr. P.W.H.E. Vriens is opgevolgd door  

dr. J.H.P. Lardenoije
• Drs. G.W. Zijp is opgevolgd door dr. R.R. Gorter
• Prof. dr. J.P. Ruurda is opgevolgd door  

dr. J. Melenhorst
• Dr. A.P.T. van der Ploeg is opgevolgd door  

dr. E.P. van der Stok 
• Dr. M.A.J. de Roos
• Dr. G.J.D. van Acker
• Drs. M. Hogervorst, wordt opgevolgd door  

drs. J.B. Sintenie
• Dr. J. Melenhorst
• Dr. J.W.A.M. Bosmans
• Dr. Y.L.J. Vissers
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Organisatie & financiering

Commissie Organisatie & Financiering
• Dr. R. Meerwaldt (voorzitter)
• Dr. M. Wikkeling
• Dr. K. Havenga
• Dr. M. Staarink
• Dr. E.J.T. Luiten
• Dr. J.W. Hinnen
• Dr. T.C.K. Tran
• Dr. A. Mearadji
• Dr. C. Ünlü
• Dr. M. Waleboer
• Dr. J.A.M.G. Tol
• Dr. N. Smakman
• Dr. M.F. Lutke Holzik, vertegenwoordiger NVCO, 

is opgevolgd door dr. J. van Bastelaar
• Drs. E.R. Hendriks, vertegenwoordiger NVvL, is 

opgevolgd door drs. A. van der Elst
• Dr. J.H. Allema is opgevolgd door  

dr. A.F.W. Van der Steeg

Werkgroep Bekostiging
• Dr. R. Meerwaldt (voorzitter)
• Dr. M. Waleboer
• Dr. E.J.T. Luiten
• Dr. C. Ünlü
• Dr. T.C.K. Tran

Werkgroep Normtijden
• Dr. R. Meerwaldt (voorzitter)
• Dr. N. Smakman
• Dr. C.Ünlü
• Dr. M. Waleboer

Kwaliteit

Commissie Patiëntveiligheid
• Drs. L.M. de WidtLevert (voorzitter)
• Prof. dr. J.F. Lange
• Drs. F. Wit namens de NVGIC
• Drs. M. van den Brand, vertegenwoordiger NVT,  

is opgevolgd door drs. M.A. Meeuwis
• Dr. M.E. Keemers-Gels namens de NVCO
• Dr. C.G. Vos namens de NVvV
• Drs. J.F. Zengerink, vertegenwoordiger NVvL,  

is opgevolgd door drs. E.B. van Duyn
• Dr. J. Vlot namens de NVKC
• Dr. M.C.J. Anderegg, vertegenwoordiger VAGH,  

is opgevolgd door dr. N.G. Kooreman

Commissie Uitkomst van Zorg
• Dr. H.A. Prins (voorzitter)
• Vacature (vicevoorzitter)
• Vacature namens de VAGH

• Dr. A.C. Vahl namens de NVvV
• Dr. W.J. Vles is opgevolgd door dr. W.E. Hueting 

namens de NVGIC
• Dr. A.F.W. van der Steeg namens de NVKC
• Dr. S.H. van Helden namens de NVT
• Prof. dr. G.L. Beets namens de NVCO
• Drs. E.J. Hekma namens de NVvL

Commissie Richtlijnen
• Dr. R. Bakx (voorzitter)
• Prof. dr. M.A. Boermeester
• Dr. A.J. Witkamp namens de NVCO
• Dr. M.S.L. Liem namens de NVGIC
• Dr. M. den Dulk namens de NVKC
• Dr. K.J. Hartemink namens de NVvL
• Dr. M.A.W. Gorter-Stam namens de VAGH
• Prof. dr. M. Poeze, vertegenwoordiger NVT,  

is opgevolgd door dr. G.A.M. Govaert
• Dr. B.H.P. Elsman, vertegenwoordiger NVvV,  

is opgevolgd door dr. C. Ünlü

Commissie Kwaliteitsvisitatie
• Drs. J.A. Wegdam (voorzitter) namens de NVGIC
• Drs. Ph.M. Kruijt (vicevoorzitter)
• Dr. T.S. Bijlsma (planning en verslaglegging)
• Drs. K. Reijnders (secretaris)
• Dr. W.J.A. Brokelman
• Drs. W.A. ten Cate
• Drs. G.J.W.M. van Eijck
• Drs. R.J. Klicks
• Drs. S. van der Meij is toegetreden
• Dr. A. Pronk
• Ir. S.G.J. Rödel namens de NVvL
• Dr. E.J.P. Schoenmaeckers namens de NVCO
• Drs. C. Sleeboom namens de NVKC
• Dr. M.F. Termaat namens de NVT
• Drs. R.M. The
• Dr. J.J. Wever namens de NVvV

Commissie Normering & Certificering
• Prof. dr. R.H. Geelkerken (voorzitter)
• Drs. M.W.A. van Tilburg namens de NVCO
• Dr. C.F.J.M. BlankenPeeters namens de NVCO
• Dr. G.A. Patijn namens de NVGIC
• Dr. A.F.W. van der Steeg namens de NVKC
• Drs. J.W.M. Elshof namens de NVvV
• Dr. S.H. van Helden is namens de NVT opgevolgd 

door drs. G.A.M. Govaert
• Drs. E.J. Hekma is namens de NVvL opgevolgd 

door drs. P.J. van Huijstee

Toetsingscommissie Certificering (vast)
• Dr. A.J.M. Karthaus jr. (voorzitter)
• Drs. M.W.A. van Tilburg
• Dr. L. Smeets
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Toetsingscommissie NVCO
• Dr. W.J. Vles
• Drs. L.J.A. Strobbe
• Dr. R.M.H. Roumen is opgevolgd door  

dr. I.F. Faneyte

Toetsingscommissie NVGIC 
• Dr. A.M. Rijken
• Dr. M.N. Sosef
• Dr. E.R. Manusama
• Dr. W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen
• Dr. J.M. Vogten

Toetsingscommissie NVKC 
• Prof. dr. D.C. van der Zee  

(afgetreden, niet opgevolgd)
• Prof. dr. L.W.E. van Heurn
• Drs. C. Sleeboom
• Drs. G.W. Zijp

Toetsingscommissie NVT
• Dr. S.B. van der Meer
• Dr. M.M.E. Wijffels
• Dr. K.J.P. van Wessem

Toetsingscommissie NVvL 
• Drs. J.F. Zengerink
• Dr. E.M. von Meyenfeldt
• Drs. E.R. Hendriks

Toetsingscommissie NVvV 
• Prof. dr. J.D. Blankensteijn
• Drs. A.S. van Petersen
• Dr. G.H. Ho

Bezwarencommissie Certificering
• Prof. mr. F.A.W. Bannier (voorzitter) 
• Mr. A.M. Blomme
• Dr. E.J. Spillenaar Bilgen

Werkgroep Zorgevaluatie
• Prof. dr. J.P. Ruurda (voorzitter)
• Drs. D.J. Heineman
• Dr. W.E. Hueting
• Dr. M.J. van der Laan
• Prof. dr. J.C. Goslings, vertegenwoordiger NVT,  

is opgevolgd door dr. E.M.M. van Lieshout
• Drs. B. Mirck
• Prof. dr. D.L. van der Peet
• Dr. M.C. Richir
• Dr. R.M.H. Roumen
• Dr. M.G.J. Snoeijs
• Dr. A. de Vries

Werkgroep Audit
• Prof. dr. D.A. Legemate (voorzitter)
• Dr. H.A. Prins namens de DCRA
• Prof. dr. G.L. Beets namens de DCRA
• Dr. E.S. van der Zaag namens de DCRA
• Prof. dr. C. Rosman namens de DUCA
• Dr. H.H. Hartgrink namens de DUCA
• Dr. M.J.T.F.D. Vrancken Peeters namens de NBCA
• Dr. A.B. Francken namens de NBCA
• Prof. dr. M.R.H.M. van Sambeek namens de DSAA 

en DACI
• Dr. M.S. Lemson namens de DSAA en DACI
• Drs. R.S.L. Liem namens de DATO
• Prof. dr. J.M. Klaase namens de DPCA/DHBA
• Dr. B. Groot Koerkamp namens de DPCA
• Drs. D. Heineman namens de DLCA
• Prof. dr. J.F. Lange, is afgetreden
• Drs. G.P. Gerritsen is afgetreden

Opleiding

Moderamen Plenaire Visitatiecommissie en 
Concilium
• Prof. dr. L.P.S. Stassen (voorzitter) UMCopleider 

Regio VIII
• Dr. B.H. Verhoeven (vicevoorzitter) UMCopleider 

Regio VII
• Dr. K.H. in ’t Hof (secretaris) perifeer opleider 

Regio II
• Dr. H.J. Smeets (Lid RGS) perifeer opleider Regio III
• Dr. K. Bosscha (portefeuille capaciteitsplanning)
• Drs. F.B. Poelmann (aioslid Moderamen) namens 

VAGH

Plenaire Visitatiecommissie en Concilium
UMC-opleiders
• Prof. dr. D.L. van der Peet, Regio I
• Dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum, Regio II
• Prof. dr. J.F. Hamming, Regio III, is opgevolgd door 

dr. A. Schepers 
• Dr. B.P.L. Wijnhoven, Regio IV
• Prof. dr. M.R. Vriens, Regio V
• Dr. R.J. van Ginkel, Regio VI

Perifere opleiders
• Dr. H. Rijna, opleider Regio I
• Dr. M.F. Gerhards, Regio II, is opgevolgd door  

dr. K.H. in ’t Hof
• Dr. P.T. den Hoed, Regio IV
• Dr. D. Boerma, Regio V
• Dr. B.H.P. Elsman, Regio VI, is opgevolgd door  

dr. W. Kelder
• Dr. P.W.H.E. Vriens, Regio VII
• Dr. M.N. Sosef, Regio VIII
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Vertegenwoordigers subverenigingen
• Drs. R. van Baren, NVKC
• Dr. Th. van Dalen, NVCO
• Dr. J.H.P. Lardenoije, NVvV
• Prof. dr. M.J.R. Edwards, NVT
• Dr. W.H. Schreurs, NVGIC, is in de PVC opgevolgd 

door dr. P. van Duijvendijk
• Dr. E.J. Veen, NVvL, is opgevolgd door  

Drs. N.M. Hanneman
• Drs. T. Koëter, VAGH
• Dr. C. de Jonge, VAGH, is opgevolgd door  

dr. E.P. van der Stok 

Concilium
Verder hebben naast bovengenoemde personen, zitting 
in het Concilium:
• Dr. R.K.J. Simmermacher, voorzitter CA-CASH
• Dr. W.J.B. Mastboom, voorzitter CCN
• Dr. H.J.A.A. van Geffen, NVvL
• Dr. M.J. van der Laan, NVvV
• Dr. M.F. Lutke Holzik, NVCO
• Dr. D. den Hartog, NVT, is in het Concilium opge-

volgd door drs. M.C. Kokke
• Dr. W.H. Schreurs, NVGIC, is in het Concilium 

opgevolgd door dr. D. Roos
• CA-CASH
• Dr. R.K.J. Simmermacher (voorzitter)
• Prof. dr. H. van Goor, secretaris, is opgevolgd door 

prof. dr. J.A. van der Hage en drs. P.C.R. Wouters
• Drs. N.M. Hanneman, NVvL
• Prof. dr. R.H. Geelkerken, NVvV
• Drs. J.W.A. Leijtens, NVGIC
• Dr. C.M. Lameijer, NVT
• Prof. dr. G.L. Beets, NVCO
• Prof. dr. L.P.S. Stassen, Concilium Chirurgicum
• Dr. J.F.M. Lange, jr., NVGIC
• Dr. J.R. de Jong, NVKC
• Drs. M.V. Nijenhuis, VAGH
• Dr. N.G. Kooreman, VAGH
• Dr. D. den Hartog, NVT, is opgevolgd door  

drs. M.C. Kokke
• Dr. M.C.M. Willems, NVvV, is opgevolgd door  

dr. B.J. Petri
• Dr. A.J. Witkamp, NVCO, is opgevolgd door  

dr. S. Kruijff

Commissie Accreditatie Bij- en Nascholing
• Drs. R.R. Postema (voorzitter)
• Dr. J. de Vries namens NVCO
• Dr. R.K.J. Simmermacher
• Prof. dr. E.J. Hazebroek namens NVGIC
• Dr. R.P. Tutein Nolthenius namens NVvV
• Dr. F.J.C. van den Broek namens NVvL
• Dr. A.F.W. van der Steeg namens NVKC
• Drs. K.A. Kolkman namens NVT

Commissie van Beroep Accreditatie Bij- en 
Nascholing
• Dr. W.J.B. Mastboom
• Dr. P.W. Plaisier

Communicatie

Websitecommissie
• Dr. G.J.D. van Acker 
• Dr. M.A.J. de Roos 
• Dr. M. Ditzel 
• Dr. R.R. Gorter 
• Dr. S. Romijn 
• Dr. F.A. Frans 
• Drs. P.C.R. Wouters 
• Drs. E.B. van Duyn 
• Dr. H. Versteegh 
• Dr. N. Hugen 
• Dr. B.M.E. Mees 
• Dr. J. Deunk 
• Dr. S. Woltz 
• Dr. A.P.T. van der Ploeg 
• Dr. J. Straatman
• Drs. E.T. Rusken, extern adviseur 

Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde

Hoofdredactie
• Prof. dr. G. Kazemier (voorzitter)
• Prof. dr. W. Wisselink
• Dr. J.F.M. Lange jr.
• Dr. H.M. Kroon
• Dr. G.A. Patijn
• Dr. A.K. Talsma
• Dr. S. Woltz
• Drs. C.B.H. Molenaar
• Dr. F.F.A. IJpma
• Dr. B.M.E. Mees
• Dr. E.R.J. Bruns

Adjunct-hoofdredactie/eindredactie
• Drs. V.R. Kammeijer

Redactieraad
• Dr. J.G. van Baal
• Dr. M. van den Berg
• Prof. dr. N.D. Bouvy 
• Dr. J.G.H. van den Brand
• Prof. dr. E.C.J. Consten
• Dr. P. van Duijvendijk
• Dr. J.P. Eerenberg
• Prof. dr. M. van der Elst
• Dr. A.B. Francken 
• Dr. A.A.W. van Geloven
• Prof. dr. J.C. Goslings



29

IV Besturen, commissies en werkgroepen nvvh en subverenigingen 

• Dr. E. van der Harst
• Prof. dr. L.W.E. van Heurn
• Dr. B. van den Heuvel
• Dr. M.M. Idu
• Prof. dr. J.M. Klaase
• Prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl
• Dr. S. Kruijff
• Prof. dr. J.F. Lange
• Dr. B. Langenhoff
• Dr. K.W.W. Lansink
• Dr. E.J.T. Luiten
• Dr. R. Meerwaldt
• Dr. E. J.M. Nieveen van Dijkum
• Prof. dr. D.L. van der Peet
• Dr. P.W. Plaisier
• Drs. R.R. Postema
• Prof. dr. V.A. de Ridder
• Dr. W.H. Schreurs
• Dr. M.P. Simons
• Dr. H.B.A.C. Stockmann
• Prof. dr. J.A.W. Teijink
• Dr. G.W.M. Tetteroo
• Dr. R. den Toom
• Dr. H.A.J. Tytgat
• Prof. dr. M.R. Vriens
• Prof. dr. M.H.W.A. Wijnen

Researchraad
• Dr. G.S.A. Abis
• Drs. E.K. van den Akker
• Drs. M.R.F. Bosscher
• Dr. M.A.M. Buijs
• Dr. D. Henneman
• Drs. J.E.K.R. Hentzen
• Drs. P.C. Johannesma
• Dr. P.D. van Hove
• Dr. C.C. de Jonge
• Drs. M.E.B. Kremer
• Dr. I.C.J.H. Post
• Drs. E.I. Reinders Folmer
• Dr. J.K. Smit
• Dr. G.H.E.J. Vijgen
• Dr. G. Vugts
• Dr. W. van de Water
• Dr. K.P. Wevers

Werkgroepen subverenigingen

Werkgroep Mammachirurgie
• Dr. M.J.T.F.D. Vrancken Peeters (voorzitter)
• Drs. P. Jansen
• Dr. A.B. Francken
• Dr. A.J.G. Maaskant – Braat
• Dr. L.B. Koppert
• Dr. J.H. Volders

Werkgroep Upper GI
• Prof. dr. M.I. van Berge Henegouwen (voorzitter) 
• Dr. S.M. Lagarde
• Dr. V.B. Nieuwenhuijs
• Prof. dr. C. Rosman
• Dr. G.A.P. Nieuwenhuijzen
• Dr. J. Straatman

Werkgroep Coloproctologie
• Prof. dr. E.C.J. Consten (voorzitter)
• Dr. N.A.T. Wijffels
• Dr. H.L. van Westreenen
• Drs. J.W.A. Leijtens
• Dr. E.J.R. de Graaf
• Prof. dr. J.H.W. de Wilt
• Dr. A.A.W. van Geloven
• Dr. J. Melenhorst
• Drs. Y.T. van Loon 

Werkgroep Leverchirurgie
• Dr. D.J. Grünhagen (voorzitter)
• Dr. G.A. Patijn
• Dr. M.S.L. Liem
• Dr. F.J.H. Hoogwater
• Dr. C.I. Buis
• Dr. P.D. Gobardhan

Werkgroep Robotchirurgie
• Prof. dr. J.P. Ruurda (voorzitter)
• Dr. W.A. Draaisma
• Dr. D.J. Lips
• Dr. Th.J. Aufenacker
• Dr. G.P. van der Schelling
• Dr. B.P.L. Witteman
• Dr. J. Hagendoorn
• Dr. M.J. van Det
• Prof. dr. I.A.M.J. Broeders
• Drs. F.J. Voskens
• Dr. K.J. Hartemink

Werkgroep HPB i.o.
• Prof. dr. C. Verhoef (voorzitter)

Werkgroep HIPEC
• Prof. dr. I.H.J.T. de Hingh (voorzitter) 

Werkgroep Initiative on Crohn and Colitis Surgery 
(ICC-S)
• Prof. dr. L.P.S. Stassen (voorzitter) 
• Dr. O. van Ruler
• Prof. dr. W.A. Bemelman
• Dr. J.F.M. Lange
• Dr. J.D.W. van der Bilt
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Werkgroep Endocriene chirurgie
• Prof. dr. M.R. Vriens is opgevolgd door  

dr. S. Kruijff (voorzitter)
• Dr. B.A. Bonsing
• Dr. T.M. van Ginhoven
• Dr. W.J.B. Mastboom
• Dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum
• Dr. P.C. Smit
• Dr. E.L. Postma

Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery
• Drs. R.S.L. Liem (voorzitter)
• Drs. A.W.J.M. van de Laar
• Drs. L.U. Biter
• Prof. dr. E.J. Hazebroek
• Dr. M. Emous
• Dr. S.W. Nienhuijs

Dutch Hernia Society
• Dr. M.P. Simons (voorzitter)
• Dr. T.S. de Vries Reilingh
• Dr. Th. J. Aufenacker
• Dr. R.K.J. Simmermacher
• Dr. S.W. Nienhuijs
• Dr. M. Poelman 
• Dr. R.M.H. Roumen
• Dr. J.P.J. Burgmans
• Dr. J.F.M. Lange
• Prof. dr. H.J. Bonjer, adviseur namens NVvH
• Drs. L. Timmermans

Werkgroep Chronisch Diep Veneuze Interventies
• Drs. M. Hogervorst (voorzitter)
• Dr. A.M. Wiersema, namens NVvV - 

beroepsbelangen
• Dr. K.P. van Lienden, namens NVvR/NVIR - 

beroepsbelangen
• Dr. M.P.C. Siroen, vertegenwoordiger 

Zorgverzekeraars Nederland - indicatiestelling
• Dhr. J. van Limbeek, vertegenwoordiger 

Zorgverzekeraars Nederland - registry
• Prof. dr. C.H.A. Wittens, adviseur 

Werkgroep Diabetische Voet 
• Dr. J.G. van Baal (voorzitter)
• Dr. G.J.M. Akkersdijk
• Dr. O.J. Bakker
• Dr. C.E.V.B. Hazenberg
• Dr. R. Meerwaldt
• Dr. J. Oskam
• Dr. L. Smeets
• Dr. B.A.N. Verhoeven

Werkgroep Shuntchirurgie 
• Dr. M.G.J Snoeijs (voorzitter)
• Dr. K.E.A. van der Bogt
• Dr. H.C.J.L. Buscher
• Dr. F. van Hoek
• Dr. L.C. Huisman
• Dr. M.S. Lemson
• Dr. M.J. Molegraaf
• Drs. R.C. van Nieuwenhuizen
• Dr. R.J. Toorop
• Dr. P.W.H.E. Vriens

Werkgroep Veneuze Pathologie 
• Prof. dr. C.H.A. Wittens (voorzitter)
• Dr. Th.A.A. van den Broek
• Dr. J.P. van Brussel
• Dr. W.B. van Gent
• Dr. L.C. Huisman
• Dr. J.A. Lawson
• Dr. M.Y. Lind

Werkgroep Hand-/Polsletsels 
• Dr. N.W.L. Schep (voorzitter)
• Dr. D.I. Vos 
• Drs. P. Nieboer
• Drs. M.A. Schouten
• Dr. M. van Heijl
• Dr. P.F.W. Hanneman
• Prof. dr. M.H.J. Verhofstad

Werkgroep TraumaTeam NL (noodhulp) en 
Disaster Surgery
• Dr. K.J. Ponsen
• Dr. G.A.M. Govaert
• Drs. V.M. de Jong

Werkgroep wervelchirurgie
• Prof. Dr. F. Bloemers
• Drs. M. Segers
• Dr. K.W. Wendt

Werkgroep Defensie Chirurgie
• Drs. T. van Egmond 
• Dr. F.H.W.M van der Heijden 
• Dr. K.J. Ponsen 
• Dr. E.C.T.H. Tan 
• Dr. E.J.M.M. Verleisdonk 
• Dr. O.J.F. van Waes 
• Drs. M.T.M. van den Baar 
• Dr. R. Hoenkamp 
• Dr. C.F.W. Vermeulen
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Werkgroep Protocollen en App-ontwikkeling
• Drs. M.C. Kokke
• Prof. Dr. M.J.R. Edwards
• Drs. P. van Eerten
• Prof. Dr. J.C. Goslings 
• Dr. M. El Moumni 
• Dr. S.P. Knops
• Drs. E. Krug
• Drs. J. Bransen
• Dr. M.C.P.M. van Baal
• Drs. R.C.L.A. Maayen
• Drs. P.F.J. Houben
• Dr. F.J.G. Wijdicks
• Dr. N. Buijs

Werkgroep Levelcriteria 2020-2024
• Prof. dr. M.H.J. Verhofstad
• Prof. dr. M. Edwards
• Drs. P. Van Eerten
• Dr. D. Den Hartog
• Dr. K.W.W. Lansink
• Dr. K.J. Ponsen
• Dr. H.A. Formijne Jonkers
• Drs. B.E. Kreis
• Dr. K.J.P. van Wessem
• Dr. AV.E. Munzebrock

Werkgroep DHFA 
• Dr. J.H. Hegeman 
• Dr. G. de Klerk
• Dr. A.H.Ph. Niggebrugge 
• Drs. C.T Stevens
• Dr. D. van der Velde
• Dr. E.J.M.M. Verleisdonk
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