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Inleiding
Voor u ligt het NHG-jaarplan 2023. Het afgelopen jaar was een jubileumjaar voor het NHG. We vierden  
dat we al 65 jaar wetenschap naar de praktijk brengen. In 2023 gaan we daarmee door. We blijven leden  
ondersteunen en inspireren bij vraagstukken uit de praktijk. Het beroep dat wordt gedaan op de huisarts  
is onverminderd groot. De complexiteit van de casuïstiek, de toenemende gezondheidsverschillen in de 
samenleving, het speelveld en het in stand houden van de huisartsgeneeskundige kernwaarden (persoons-
gericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk) zijn punten die continu aandacht behoeven.

Om te borgen dat de functie en focus van het NHG hierop aansluiten, ronden we in 2023 een herijkings-
traject af over de missie en visie van het NHG.

‘We willen leden blijven ondersteunen en  
inspireren bij  vraagstukken uit de praktijk’

De intensieve samenwerking met onze leden, het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde (UNH), de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en 
Huisartsopleiding Nederland vormt hierin een fundamenteel en blijvend aspect, evenals onze samen-
werking met andere partners op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs, politiek en beleid. De 
 intensivering van de samenwerking tussen de koepel organisaties wordt medio 2023 opgepakt.
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We vinden het belangrijk de gehele beroepsgroep te blijven vertegenwoordigen. De verbinding met de 
aios en de startende huisarts is daarbij essentieel en we focussen daarom op een stijging van het aantal 
startende huisartsen dat lid wordt van het NHG.

We publiceren in totaal 15 NHG-Standaarden, NHG-Behandelrichtlijnen, Landelijke Eerstelijns 
 Samenwerkingsafspraken (LESA’s) en multidisciplinaire richtlijnen. Medicamenteuze aanbevelingen 
 worden samengevat in het NHG-Formularium. Zonder aandacht voor de implementatie van richtlijnen 
komt slechts een gedeelte van deze kennisontwikkeling tot zijn recht. Daarom zetten wij hier ook in 2023 
op in. We stimuleren en optimaliseren digitale ondersteuning als onderdeel van het  primaire proces voor 
zowel de huisarts(voorziening) als de patiënt. Zo gaan we in 2023 verder met de doorontwikkeling van 
Thuisarts.nl. Verder kunt u van ons een wetenschapsdag, nieuwe e-learnings, 12 magazines van H&W, 
digitale nieuwsbrieven, een vernieuwd NHG.org en nieuwe podcasts verwachten. Om het leden 
gemakkelijkertemakenmethetNHGincontacttekomen,lancerenweeenContactcentrum.Heeftu 
een vraag aan het NHG? U stelt deze aan het Contactcentrum. Het maakt  daarbij niet uit of de vraag 
medisch-inhoudelijk is of bijvoorbeeld over het lidmaatschap gaat.

U leest het: voor 2023 staan verdere professionalisering en meer verbinding met onze leden en andere 
partners hoog op de agenda.

Wendy Borneman en Eric Scheppink
Raad van Bestuur
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We vergroten de verbinding met de 
aiossen en startende huisartsen, we 
werken aan de doorontwikkeling van 
de vernieuwde website NHG.org en 
centraliseren de contacten met onze 
leden in een Contactcentrum. Pag 16

Digitale ondersteuning  
huisartsenzorg

Het NHG stimuleert digitale onder
steuning van huisartsenzorg. We 
 ondersteunen daarbij Huisarts 
 Informatie Systemen, digitale zorg 
binnen richtlijnontwikkeling en werken 
mee aan het nieuwe toetsingskader 
van Zorgverzekeraars Nederland om 
de medische inhoud te kunnen borgen 
bij nieuwe initiatieven. Pag 8

Huisarts & Wetenschap

Het hele jaar door actuele weten
schappelijke informatie vertaald naar de 
praktijk: elke week een digitale nieuws
brief, doorlopend op www.henw.org,  
elke maand nieuwe podcasts en een  
magazine in print. Ook onderzoeken  
we de mogelijkheden van ‘farmacievrije 
advertenties’ en het accrediteren van 
H&Wcontent. Pag 15

Richtlijnen

In 2023 publiceren we 15  NHG   Standaarden, 
NHGBehandel richt lijnen, LESA’s en multi
disciplinaire richtlijnen.  Medica  men teuze 
aanbevelingen worden samengevat in het 
NHGFormularium. Met keuzekaarten  
ondersteunen we gedeelde besluitvorming 
tussen (huis)arts en patiënt. Pag 6

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl ontwikkelen we verder 
door, met onze samenwerkings
partners Federatie  Medisch 
 Specialisten en de Patiëntenfederatie 
 Nederland. In 2023 voegen we nog 

meer  relevante informatie toe en 
 integreren we Thuisarts.nl binnen 

een aantal bestaande platformen 
van huisartsen en medisch 
 specialisten. Pag 10

Kwaliteit, beleid,  implementatie 
en preventie

We zorgen voor de implementatie van 
onder meer onze richtlijnen,  leveren een 
belangrijke bijdrage aan kwalitatief 
hoogstaande  beroepsuitoefening en zijn 
 strategisch bij veel trajecten  betrokken. 
Lees meer op pag 11 over kwaliteit in de 
praktijk,  digitale nascholing, spoedzorg 
en  medischstrategisch beleid.

2023  
op hoofd
lijnen
Ook in 2023 werken we samen met en voor onze leden aan het 

ondersteunen en verder  uitbouwen van kwalitatief hoogwaardige 

en toekomst bestendige huisartsenzorg. Naast  lopende projecten 

en activiteiten waar we verderop meer over vertellen, kunt u in 

2023 een aantal ontwikkelingen verwachten rondom belangrijke 

pijlers van het NHG.
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In 2023 ronden we een herijkingstraject af  

over de missie en visie van het NHG. Dit doen  

we om te borgen dat de functie en focus van het 

NHG goed blijven aansluiten bij de complexiteit 

van de casuïstiek, de toe nemende gezondheids

verschillen in de samen leving, het  veranderende 

speelveld en de kernwaarden van de 

 huisartsenzorg.

Jaarplan 
2023

Doelstellingen
De organisatiedoelstellingen betreffen ambities die we ultimo 

2024 willen realiseren. Ook in 2023 zijn de  doelstellingen daarom:

  We maken duidelijk wat het NHG doet voor leden en voor  

de huisartsenzorg: het NHG helpt u om uw vak zo goed  

mogelijk uit te oefenen. We maken duidelijk waar we  

voor staan, wat het lidmaatschap biedt en waarom lid  

zijn van het NHG zo belangrijk is. We vinden het belangrijk 

de gehele beroepsgroep te vertegenwoordigen. Daarom 

focussen we sinds 2022 op een stijging van het aantal 

startende huisartsen dat lid wordt van het NHG. We geven 

specifiek aandacht aan aiossen en startende huisartsen. 

 We betrekken leden meer door beter in te spelen op hun 

wensen en te innoveren op zowel productniveau als op het 

gebied van onze dienstverlening. We vinden het belangrijk  

dat leden zich betrokken voelen.

 De binding met en waardering door onze leden vergroten  

we door onze toegevoegde waarde duidelijk uit te dragen:  

lid zijn van het NHG heeft een duidelijke meerwaarde.

Thema:
Blik op de 
toekomst
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 Concreet zichtbaar in 2023

 We publiceren in 2023 in totaal 15 NHGStandaarden, NHGBehandelrichtlijnen, LESA’s 
en multidisciplinaire richtlijnen (MDR). Alle richtlijnen publiceren we op een gebruiks
vriendelijke wijze op de website richtlijnen.nhg.org, zodat de huisarts adequaat wordt 
ondersteund tijdens het consult. We blijven de structuur van de richtlijnenwebsite 
 doorontwikkelen zodat gedeeltelijke updates eenvoudiger uitvoerbaar zijn.

 In 2023 stellen we met het project ‘Toekomstbestendige richtlijnen’ een aanpak op om 
het richtlijnenprogramma actueel en beheersbaar te houden. Daarbij betrekken we 
onze eigen achterban, interne en externe stakeholders en vergroten we de transparan
tie in onze keuze naar de leden, samenwerkingspartners en eventuele opdrachtgevers.

 Samenwerking op nationaal en internationaal niveau om dubbel werk en 
 discrepanties te voorkomen, wordt vereenvoudigd. Wij ontwikkelen steeds 
meer richtlijnen en andere producten in samenhang met producten van  
andere partners, zoals de Federatie Medisch Specialisten en andere richtlijn
organisaties. Door samenwerking zetten we ons in voor continuïteit van zorg, 
eenduidigheid, kwaliteit en doelmatigheid, waarbij we steeds het 
 huisartskundig perspectief en de kernwaarden van de huisarts bewaken. We 
maken als richtlijnorganisaties concrete werkafspraken over de samenwerking 
tussen de eerste en tweede lijn.

6

Richtlijnen
Onze richtlijnen vormen de professionele standaard voor de huisartsenzorg 

in  Nederland. Ze maken ook een belangrijk deel uit van de opleiding 

 Huisartsgeneeskunde. De  NHGrichtlijnen ondersteunen de huisarts bij de 

 besluitvorming in de spreek kamer. Samen met het  NHGFormularium zijn 

ze belangrijke bronnen die de huisarts  ondersteunen bij zijn overwegingen 

en het verantwoord kunnen voorschrijven van medicatie. 
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Infectieziekten blijven aandacht krijgen 

De COVID-19-pandemie vraagt sinds voorjaar 2020 een grote investering  
qua expertise en menskracht op het terrein van infectieziekten. We hebben 
 intensief bijgedragen aan standpunten, adviezen, overleggen in diverse 
 gremia, nieuwsberichten, persvragen en vooral aan nieuw  ontwikkelde 
 richtlijnen. Deze intensiteit is inmiddels enigszins afgenomen, maar het 
onderwerp infectieziekten zal ook in 2023 veel aandacht blijven  vragen.  

Naast COVID verwachten we ook standpunten en adviezen uit te  brengen  
over  uitbraken van andere infectieziekten, zoals mogelijk meer  tropische 
infectieziekten als gevolg van de klimaatverandering, maar ook over  
pandemische  paraatheid of antibioticaresistentie.

 Concreet zichtbaar in 2023

Farmacotherapie

 We verkennen samenwerkingsmogelijkheden met Medicom, zodat ook 
 huisartsen met Medicom het NHG-Formularium vanuit hun HIS kunnen 
 raadplegen.

 Het farmacotherapeutisch beleid uit NHG-Standaarden en -Behandelrichtlijnen 
is samengevat en gebundeld in het NHG-Formularium. Voor meer dan 200 
 aandoeningen en klachten biedt het praktische stappenplannen en adviezen 
voor de praktijk. Aan de hand van onder meer gebruikersgegevens van het 
NHG-Formularium werken we aan een  roadmap voor leveranciers, gebruikers 
en leden. Daarmee verbeteren we de weergave van het NHG-Formularium  
in Prescriptor en in de NHG Rx app.

  We ontwikkelen instructies over hoe vanuit de verschillende HIS’sen met het 
NHG-Formularium gewerkt kan worden en vergroten zo de bekendheid van de 
verschillende vormen van het NHG-Formularium bij huisartsen en praktijk-
ondersteuners.

 Het NHG-Formularium krijgt 4 keer per jaar een update.

Keuzekaarten

We faciliteren gedeelde besluitvorming tussen (huis)arts en patiënt met behulp  
vankeuzekaarten.Perkeuzekaartwordenvooreenspecifiekekeuzesituatiede 
optiesbeschreven,gebaseerdopdedesbetreffendeNHG-richtlijnenaansluitend 
opdeinformatiebehoeftevandepatiënt.Weontwikkelenenpublicerenin2023 
2 keuze kaarten bij de herziene standaard Urineweginfecties.
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We ondersteunen de ontwikkeling van digitale ondersteuning van  huisartsenzorg, 
en willen eraan werken dat de toepassing ervan een sterkere  wetenschappelijke 
basis krijgt als noodzaak voor een zinvolle implementatie. Welk doel dient digitale 
ondersteuning van huisartsenzorg? Waar en hoe werkt het, en waar en hoe niet? 
Daarom werken we aan een inhoudelijk kwaliteitskader dat als  
fundament dient voor veilige, zinvolle en werkbare inzet van  
digitale toepassingen in de dagelijkse praktijk van de huisarts.  
We werken samen met onder meer de LHV, InEen,  
het  Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde  
en het UNHConsortium  Onderzoek  
Huisartsgeneeskunde aan het beantwoorden  
van verschillende digitaliserings vraagstukken,  
zoals: ‘hoe kan digitale ondersteuning bijdragen  
aan de  continuïteit en verbetering van de 
huisartsenzorg, waarbij de kernwaarden 
van de huisartsen zorg overeind blijven?’

Digitale 
ondersteuning 
huisartsenzorg

  Concreet zichtbaar in 2023

1. Optimaliseren van digitale ondersteuning  huisartsenzorg
 We stimuleren en optimaliseren digitale ondersteuning van 

 huisartsenzorg als onderdeel van het  primair proces voor zowel 
de huisarts(voorziening) als de patiënt. We geven inzicht in de 
 (on) mogelijkheden en samenhangende kwaliteits aspecten van 
digitale ondersteuning van huisartsenzorg.

2. Wetenschappelijke onderbouwing
 We stimuleren wetenschappelijke onderbouwing van digitale 

ondersteuning van huisartsenzorg en vertalen dit naar de 
 praktijk. Ook brengen we kennislacunes in kaart. We kijken naar 
welke vormen van digitale ondersteuning waardevol en van 
goede kwaliteit zijn, en in hoeverre deze een onderdeel kunnen 
 vormen van richt lijnen. Hierbij focussen we in eerste instantie op 
diabeteszorg en de NHGStandaard Diabetes mellitus type 2 
 (project DiDia).

3. Ondersteunen bij praktijkvoering
 We ondersteunen mogelijkheden tot inbedding van  digitale 

ondersteuning in de  dagelijkse praktijk voering en zorgen ervoor 
dat huisartsen en hun medewerkers hun kennis over digitale onder
steuning van huisartsenzorg kunnen  vergroten. We bieden actuele 
 informatie over relevante  ontwikkelingen.

4. Samenwerking
 We dragen bij aan de ontwikkeling van een visie op, standpunten 

over en strategisch beleid voor digitale ondersteuning van huis
artsenzorg en stemmen intensief af over het  curriculum en de 
eindtermen van de Huisarts opleiding. Ook werken we samen met 
LHV en InEen aan belangen behartiging en ondersteuning van de 
beroepsgroep op dit vlak.
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Informatisering huisartsenzorg

Wij zijn de grondlegger van eenduidige registratie en uitwisseling van 
patiëntgegevens in de huisartsenzorg. Niet altijd direct zichtbaar, maar 
wel belangrijk en onmisbaar. Met de onafhankelijke ontwikkeling van 
communicatierichtlijnen en werkbare oplossingen dragen we bij aan de 
continuïteit van goede en veilige zorg. Zo kunt u als huisarts zich richten 
op de optimale zorg voor uw patiënten.

Samen met huisartsen, partnerorganisaties en HISleveranciers zorgen 
wij dat u snel en gemakkelijk een selectie kunt maken voor de griep
vaccinatie, de juiste ICPCcodes gebruikt en gegevens kunt uitwisselen 
in de acute zorg op de huisartsenpost.

 Concreet zichtbaar in 2023

 We herzien de Praktijkwijzer Informatiebeveiliging, de Handreiking 
adequaat verwijzen en de Leidraad dossieroverdracht.

 Samen met de LHV en InEen werken we in (landelijke) programma’s  
en projecten aan het verbeteren van gegevensuitwisseling in de zorg, 
zoals bij dossieroverdracht en medicatieoverdracht.

 We werken aan de kwaliteit en toetsing van HIS’en.
 We werken samen met veel partijen (Nictiz, het Informatieberaad  

Zorg, Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), 
 Medmij, Patiëntenfederatie Nederland, NedXis, NedHIS en  
Zorg instituut  Nederland) om het ICTbeleid in de zorg vorm te geven  
en in te vullen.
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Thuisarts.nl
Omaantekunnenblijvensluitenbijveranderendebehoeftenvande
huisarts (enpraktijk), de medisch specialisten en vooral de burgers en 
 patiënten die centraal staan, is verdere doorontwikkeling van 
 Thuisarts.nl  noodzakelijk. In 2022 hebben we daarom  uitgebreid 
onderzoek gedaan onder de leden en bij overige  gebruikers naar de 
behoefteendegewensterichtingvoordetoekomst.Dezeuitkomsten
concretiseren we in 2023 samen met de Patiënten federatie  Nederland 
en de Federatie Medisch Specialisten. 

Om Thuisarts.nl  verder te  kunnen professionaliseren en toekomst-
bestendig te maken als generieke,  toegankelijke digitale informatie-
voorziening voor  iedereen, is het  opgenomen in het Integraal 
 ZorgAkkoord (IZA). In samenwerking met  derden en met gedeeltelijk 
externefinancieringkunnenweonzeambitiesrealiseren.

  Concreet zichtbaar in 2023

 Thuisarts.nl werkt ook in het komende jaar nauw samen met diverse 
bronleveranciers zoals het NHG, alle medisch specialistische 
 verenigingen, Akwa GGZ, het RIVM, etc. Deze wetenschappelijke 
bronleveranciers bieden de herziene richtlijnen aan, die vervolgens 
door Thuisarts.nl toegankelijk worden vertaald vanuit het 
 perspectief van de patiënt.

 We professionaliseren de processen en de inzet van de redactie, 
waardoor we beter aansluiten op de publicatie van een richtlijn. Zo 
sluit informatie voor professionals en informatie voor patiënten 
altijd naadloos op elkaar aan.

 Aan de hand van onderzoek en ontwikkeling inventariseren we de 
mogelijkheden om de informatie van Thuisarts.nl nog beter te laten 
aansluiten op de zoek intentie van de gebruiker. Verbetersuggesties 
voeren we door op het platform. Vanuit lopende project subsidie
aanvragen hopen we wat extra projecten te kunnen realiseren, 
gericht op alledaagse klachten en aandoeningen.

 Omdat Thuisarts.nl streef t naar uniforme en betrouwbare 
 informatie over ziekte en gezondheid en patiënten wil voorbereiden 
op een consult, integreren wij Thuisarts.nl zo breed mogelijk in het 
zorglandschap. Onze dataservices zorgt voor integratie van 
 informatie bij een aantal ziekenhuizen en huisartsenposten.

  We versterken de technische infrastructuur en de security van 
 Thuisarts.nl zodat deze robuuster wordt, ook bij toenemend gebruik.

 We werken vanuit het NHG samen met de Federatie Medisch 
 Specialisten en de Patientenfederatie aan de strategische 
 ontwikkeling en de positionering van Thuisarts.nl in het 
 zorglandschap. Ons meerjarenprogramma sluit aan bij het IZA en  
we hopen dit programma in 2023 te kunnen indienen.



NHG Jaarplan | 2023

Kennis implementeren in de  praktijk,  
kwaliteitsnormen  onderhouden en  
strategisch beleid 
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Kwaliteit, beleid, 
implementatie  
en preventie

Huisartsen krijgen steeds meer op hun bord; daarom willen we huisartsen 
 ondersteunen met handige implementatieproducten die helpen bij een goede 
praktijkvoering en met het implementeren van richtlijnen, door middel van 
elearnings en handige praktijkhandleidingen.
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Bevorderen van kwaliteit: samen leren en verbeteren

Vanuit de tripartite visie op kwaliteit ‘Samen leren en verbeteren’ maken 
we handige hulpmiddelen voor een goede en prettige praktijkvoering. We 
richten ons op (her)registratie, praktijkvoering en aanbieden van spiegel
informatie/uitkomsten van zorg. We werken aan een groot aantal (lopende) 
deelprojecten, zoals de helpdesk kwaliteit, onderhoud van praktijkvoering
documenten zoals taakdelegatie, patiëntveiligheid, klachtenopvang, 
infectie preventie etc. De ‘kwaliteitsreis’ is gepubliceerd en wordt met meer 
routekaarten uitgebreid.

 Concreet zichtbaar in 2023

 In 2023 maken we nieuwe samenwerkingsafspraken met de kaderarts
opleidingen en expertgroepen. Dat doen we op basis van het standpunt 
over de  positie van kaderhuisartsen dat een stuurgroep van NHG, InEen, 
UNH en LHV in 2022 heef t opgesteld.

 De herregistratieeisen voor Erkend KwaliteitsConsulenten worden in 
overleg met de LHV verlicht, met behoud van kwaliteit.

 Het NHG werkt met de LHV samen op het thema Duurzaamheid van  
de huisartsenzorg. We starten begin 2023 met een workshop ter 
 ondersteuning van het eboek De Groene Huisartsenpraktijk en we  
ontwikkelen een themaaudit (in samenwerking met de NPA).

Digitale nascholing en instructiefilms

We maken krachtige digitale scholingsproducten, zoals elearnings en 
instructiefilms, die beantwoorden aan de nascholingsbehoef te van  
jongere én oudere generaties huisartsen. We willen in 2023 de gebruiks
vriendelijkheid van de digitale nascholing verbeteren en de kwaliteit  
verder optimaliseren. Ook brengen we in kaart welke vormen van digitale 
 nascholing er nog meer mogelijk zijn.

 Concreet zichtbaar in 2023
 De nieuwe leeromgeving volgens het ‘bibliotheekmodel’ met ongeveer 

50 elearnings houden we actueel. 
 We maken in 2023 8 nieuwe elearnings en actualiseren er nog eens 12. 

Het streven blijf t om e-learnings vrijwel tegelijktijdig met nieuwe of 
geactualiseerde standaarden te publiceren.

 We starten een pilot met Huisartsopleiding Nederland (HON) voor het 
delen van de leeromgeving voor huisartsen in opleiding.
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Spoed

We houden de NHGTriageWijzer, spoedkaartjes (zoals de ABCDEkaart 
en de palliatieve spoedzorgkaart) actueel en becommentariëren vragen 
over spoedzorg: zowel interne vragen (spoedgedeeltes in 
 NHGStandaarden en Behandelrichtlijnen) als externe vragen die  
via het Kenniscentrum binnenkomen. In 2023 evalueren we de 
 samenwerking met de Nederlandse Triage Standaard en zijn we 
 betrokken bij het bestuurlijk overleg ANW. Daarnaast zijn we bij diverse 
strategische projecten betrokken, zoals het actieplan ANWzorg (samen 
met de LHV, VPH en InEen).

Bevorderen van preventie

Preventie kan ziekte en daarmee zorg voorkomen of uitstellen en behulp
zaam zijn bij actuele maatschappelijke problemen, zoals de toegenomen 
zorgvraag en de (toenemende) gezondheidsverschillen in de samen
leving. De maatschappelijke verwachtingen van preventie zijn hoog
gespannen, zoals ook te zien in het IZA. We ondersteunen de huisarts bij 
goede en ef ficiënte uitvoering van landelijke preventieprogramma’s.

 Concreet zichtbaar in 2023

 Leefstijl: in 52 NHGStandaarden staan leefstijladviezen; we zetten 
ons in om de rol van leefstijlbegeleiding binnen de huisartsen
praktijk uit te werken in een praktijkhandleiding.

 Vaccinatie: het ondersteunen van de huisarts in de uitvoering van  
de griep en pneumokokkenvaccinatieprogramma’s. Huisartsen 
 stoppen in 2023 met het ondersteunen van de COVID19vaccinatie. We 
optimaliseren de uitvoeringsroute geïndiceerde vaccinaties op maat.

 Bevolkingsonderzoeken: het ondersteunen van de huisarts bij 
bevolkings onderzoeken naar onder andere baarmoederhals en 
 darmkanker.
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Medischstrategisch beleid: positie van het NHG en de huisarts 

 versterken

Het beleidsteam verstevigt zowel in als extern de strategische positie van 
het NHG om de kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg te behouden en te 
verbeteren. Er is de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van de 
 strategische positie van het NHG op diverse trajecten van onder andere 
VWS en het Zorginstituut, deze lijn zetten we voort in 2023. We maken 
beleid over diverse onderwerpen zoals ouderenzorg, GGZ, palliatieve zorg, 
jeugd, en persoonsgerichte zorg.

 Concreet zichtbaar in 2023

 Wij helpen de visie op de versterking van de organisatiekracht  
van de eerstelijnszorg op te stellen: een afspraak uit het IZA.

 Als gevolg van onder andere de coronapandemie en monkeypox 
 beantwoorden we vragen over infectieziekten van VWS,  
RIVM, en GGD.

 We publiceren een nieuw NHGStandpunt Palliatieve zorg.
 We werken aan diverse thema’s op het gebied van Persoonsgerichte 

zorg, waaronder het individueel zorgplan diversiteit, de website 
 huisartsmigrant en genderinclusiviteit.

Wetenschapsbeleid: samenwerking met de universitaire 

 afdelingen huisartsgeneeskunde

We werken samen met de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde 
en de huisartsopleidingen, verbonden in het Universitair Netwerk 
 Huisartsgeneeskunde (UNH) en het Consortium Onderzoek 
 Huisartsgeneeskunde, aan de wetenschappelijke onderbouwing van  
de best mogelijke huisartsenzorg voor de patiënt.

 Concreet zichtbaar in 2023

 We starten met het herzien van de Onderzoeksagenda 
 Huisartsgeneeskunde.
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Huisarts en 
Wetenschap
H&W vertaalt actuele huisartsgeneeskundige wetenschap naar de 

dagelijkse praktijk in korte en prettig leesbare artikelen, via 

 verschillende kanalen. H&W publiceert doorlopend en crossmediaal: 

via henw.org, een wekelijkse nieuwsbrief, maandelijkse podcasts en 

een maandelijkse printeditie. Naast actuele wetenschap publiceert 

H&W samenvattingen van (herziene) NHG-richtlijnen en nieuws van 

de vereniging NHG.

 Concreet zichtbaar in 2023

 Product en dienstontwikkeling

 Medio 2023 hebben we een helder beeld van het standpunt van het NHG 
over farmaceutische advertenties in H&W, kennen we de gedachtes en 
wensenvanH&W-gebruikers,enzijnweopdehoogtevande(financiële)
 mogelijkheden en gevolgen van het stoppen met farmaceutische 
 advertenties.

 We moderniseren de contentstrategie voor een zo optimaal mogelijk  
bereik en optimale tevredenheid onder huisartsen en stemmen die zo  
goed  mogelijk af op de functionaliteiten van de H&W-kanalen. We 
 passen ons redactie proces hierop aan. We optimaliseren het 
 communiceren van  inhoudelijke boodschappen in beeld door meer en 
betere infographics en data visualisaties, zodat complexe informatie 
aantrekkelijker,  toegankelijker en duidelijker wordt aangeboden.

  H&W zou haar rol in de deskundigheidsbevordering van huisartsen 
 kunnen vergroten door gebruik ervan te belonen met accreditatie-
punten. In 2023 inventariseren we de gebruikerswensen en de 
technische,organisatorischeenfinanciëlemogelijkhedenhiervoor, 
door middel van een pilot.

 Net als in 2022 geven we ook in 2023 gericht aandacht aan het onderwerp 
‘duurzaamheid in de huisartsenzorg’ door middel van H&W-artikelen en 
podcasts over dit onderwerp, met speciale aandacht hiervoor in een 
 themanummer ‘Huisje, boompje, beestje’, dat in juni verschijnt.
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Leden binden
en werven
De verbinding met leden en in het bijzonder met de aios en de startende 
huisarts blijft essentieel, en is een belangrijk aandachtspunt in 2023. 
We starten met het Contactcentrum. De volledig vernieuwde website 
NHG.org staat live en wordt verder doorontwikkeld. 

Verbeteren relatie met aiossen en starters

Samen met de LOVAH, huisartsenopleidingen en opleiders gaan we 
 inzetten op betere zichtbaarheid van de toegevoegde waarde van het NHG. 
Een lidmaatschap is geen vanzelfsprekendheid meer voor de  startende 
huisarts. Het doel is om in 2023 ten minste 50% van de  afgestudeerde 
 huisartsen direct na hun afstuderen aan het NHG te binden. Een 
lidmaatschapheeftnietalleenpersoonlijkevoordelen,maarleden 
dragen  daarmee ook bij aan de ontwikkeling van de huisartsenzorg.
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50% van de startende huis

artsen wordt lid van het NHG

2021 – 2024

95% van de praktiserende huis

artsen wordt lid van het NHG

‘Om de hele beroepsgroep te  
vertegenwoordigen, stoppen we  
meer energie in het binden van 
startende huisartsen aan het NHG’

Contactcentrum

Begin 2023 gaan we van start met het Contactcentrum. Alle  vragen en 
verzoeken komen voortaan binnen bij het  Contactcentrum, waar of  
door wie ze ook worden gesteld. Om u een beeld te geven: jaarlijks  
krijgen we  ongeveer 1400 samenwerkings verzoeken en 2000 vragen  
over andere zaken. Het doel van het Contactcentrum is om alle vragen, 
samenwerkings verzoeken, klachten of andere contactverzoeken snel  
en vakkundig af te handelen. Daarmee versterkt het NHG de positie als 
 vereniging die wetenschap naar de praktijk brengt, maar ook de buiten-
wereld naar de wetenschap.

Vernieuwde website NHG.org

De vernieuwde website NHG.org biedt huisartsen een overzichtelijke en 
gebruiksvriendelijke ingang tot alle NHG-producten en -hulpmiddelen. 
Omdatweaansluitenopdewensenendebehoeftesvandeleden,
 kunnen we hen nog beter ondersteunen in het geven van de juiste 
 informatie en het makkelijk vindbaar maken van de informatie. In 2023 
wordt de  website nhg.org doorontwikkeld: gericht op het gebruiks-
vriendelijk ontsluiten van kennis en hulpmiddelen en het bieden van een 
centrale plek waar alle NHG-informatie te vinden is, bijvoorbeeld over 
thema’s en de Wetenschapsdag.
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Bekostiging 
ambities
De begroting betreft de (financiële) middelen die nodig zijn om  

alle activiteiten uit het Jaarplan te kunnen uitvoeren. Hierbij is het 

uitgangspunt dat de opbrengsten en kosten over een langere 

termijn in evenwicht blijven.

Verreweg het overgrote deel van de inkomsten van het NHG wordt via 
contributies van leden opgebracht. Om de inflatie en overige prijs-
ontwikkeling in 2023 te kunnen opvangen, wordt voorgesteld om de 
contributiebedragen van 2023 met 6,6% te verhogen ten opzichte van 
0,7% vorig jaar. Er is bij de dekking van de begroting 2023 uitgegaan van 
een lichte stijging van het  ledenaantal. De stijging voor 2023 komt voort 
uit een loonstijging van 4,2%. Daarnaast ontbreekt de aansluiting tussen 
subsidiegelden voor de doorontwikkeling van Thuisarts.nl in 2022 en 
middelen die beschikbaar komen vanuit het IZA in 2024.

Het ministerie van VWS heef t ook voor het jaar 2023 kwaliteits gelden 
beschikbaar gesteld voor het NHG. Daarnaast zijn er inkomsten uit de 
abonnementen voor elearnings, informatiseringslicenties en een 
bijdrage van de SBOH voor het gebruik van NHGproducten. 
In de begroting is rekening gehouden met voldoende menskracht en 
middelen om de ambities te kunnen waarmaken.
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Denkt u met 
ons mee? 
Zonder leden geen NHG! Heeft u suggesties, tips, feedback of 

wensen? Laat het ons weten. Input van onze leden is een 

 belangrijke informatiebron voor het NHG.

We nodigen u ook uit om mee te denken als het gaat om het 

 formularium of een nieuwe of herziene richtlijn, van onszelf of 

voor de tweede lijn.

Mogen we u benaderen om mee te denken? 

Geef u op via dit formulier.

Colofon
Dit is een uitgave van het Nederlands Huisartsen  
Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging  
van huisartsen (www.nhg.org).

Redactie: NHG-bureau
Concept, ontwerp en realisatie: Ratio Design
December 2022
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