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Notitie  
 
Aan : NVvH, KNO, NVvN, NVOG, NOG, NOV, NVPC, NVT en NVU. 
Onderwerp : Enquête over postoperatieve inzet van opioïden 
Datum : 7 januari 2021 
Opgesteld door : Afdeling Beleid 
Status : Informerend 
 
Graag vragen we u om een enquête in te vullen over het voorschrijven van postoperatieve opioïden. 
We vragen u dit te verspreiden onder de leden van NVvH, KNO, NVvN, NVOG, NOG, NOV, NVPC, NVT 
en NVU. 
 
Geachte collega’s, 
 
Graag vragen we u om  enquête in te vullen over het voorschrijven van postoperatieve opioïden.  
 
Taakgroep ‘gepast gebruik van opioïden’  
Door het ministerie van VWS is een landelijke taakgroep ‘gepast gebruik van opioïden’ opgericht. De 
taakgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het NHG, NVA, VVGN, KNMP, NVZA en de 
Patiëntenfederatie Nederland. Projectleiding is in handen van het Instituut Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM). De activiteiten van deze taakgroep zijn gericht op het vergroten van kennis 
en het verbeteren van het gedrag van zorgverleners en patiënten in het opioïdengebruik. Namens de 
taakgroep ‘gepast gebruik opioïden’ benaderen wij u om deze enquête in te vullen.  
 
Voor wie? 
We vragen u deze enquête te verspreiden onder de leden van NVvH, KNO, NVvN, NVOG, NOG, NOV, 
NVPC, NVT en NVU. De enquête is bedoeld om de praktijk rondom voorschrijven van opioïden bij 
ontslag na een operatieve ingreep in kaart te brengen. Zowel de snijdend specialist zelf alsook 
bijvoorbeeld zaalartsen, die ontslagrecepten voorschrijven na een operatieve ingreep, worden 
uitgenodigd om deel te nemen. 
Voert u zelf geen operatieve ingrepen uit of schrijft u geen ontslagrecepten opioïden voor na 
operatieve ingrepen, dan hoeft u de enquête niet in te vullen. 
 
Andere ‘pijn’ projecten 
Er lopen diverse andere projecten en richtlijnen vanuit de NVA om pijnbestrijding te verbeteren, 
zowel op beleid gericht alsook om juiste voorlichting te geven. Bijvoorbeeld de herziening van de 
richtlijn postoperatieve pijn en het project ‘Verstandig kiezen bij de behandeling van pijn met 
opioïden’. De enquête is ook van belang voor deze projecten om inzicht te krijgen in de praktijk. 
 
Resultaten 
De resultaten van de enquête zullen worden gedeeld met de FMS en gepubliceerd worden op 
www.opiaten.nl.  De antwoorden zijn niet herleidbaar naar uzelf of uw ziekenhuis. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. Drs. D. Greven 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=m8d7rigb
http://www.opiaten.nl/
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