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Voorwoord
Een wetenschappelijke vereniging zoals de Nederlandse
Vereniging voor Reumatologie wordt wekelijks geconfronteerd met incidenten en vragen. Daardoor dreigt het besturen
van de vereniging reactief in plaats van proactief te worden.
Het is dan ook zinvol om ten minste elke vijf jaar stil te staan,
om te kijken en vooruit te zien. Dat is niet eenvoudig, want
in de snel veranderende zorgwereld is het moeilijk om de
toekomst te voorspellen. Maar zonder plannen en sturen
komen we niet voldoende ‘vooruit’.
De NVR is lid van de Federatie van Medisch Specialisten,
die in 2017 de ambitie heeft uitgesproken om in 2025 in
Nederland aantoonbaar de beste zorg van de wereld te
bieden. Daar sluit de NVR zich graag bij aan. Zonder valse
bescheidenheid mogen we stellen dat de Nederlandse
reumatologie zowel wat betreft zorg als wat betreft
wetenschap en innovatie al tot de beste van de wereld
behoort. Daar mogen we trots op zijn. Maar er zijn nog
altijd veel uitdagingen en we willen onze patiënten liefst
nog betere zorg bieden. Dus tevreden achteroverleunen
kan niet, we moeten samen vooruit en vooral nog beter
aan en met onze patiënten en de wereld laten zien waar
we goed in zijn.

De afgelopen jaren hebben wij gewerkt op basis van het
beleidsplan 2011-2016. Uit dat plan zijn veel punten
gerealiseerd, maar niet alles is gehaald. In 2016 heeft
het bestuur met inbreng van veel leden en partners in de
zorg onze ambities vertaald in dit beleidsplan 2017-2022.
Er zijn accenten verschoven, bijvoorbeeld naar doelmatigheid, met behoud van de hoogst mogelijke kwaliteit. Onze
maatschappelijke rol willen we met verantwoordelijkheid
dragen en we willen verantwoording kunnen afleggen voor
de geboden zorg. Netwerkgeneeskunde moet vorm worden
gegeven binnen de reumatologische praktijken, jonge
reumatologen moeten nog sneller worden klaargestoomd
om alle veranderingen bij te benen en te managen. Het is
verheugend te merken dat onze vereniging, inclusief de
reumatologen in opleiding, na ruim 70 jaar nog vol ambitie
gewenste resultaten nastreeft.
In 2021 zullen we het 75-jarig bestaan van de NVR vieren.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we dat met nieuwe
successen kunnen doen.
Hein Bernelot Moens, voorzitter

De NVR richt zich op doelmatige en kwalitatief
hoogwaardige zorg voor patiënten met reumatische
aandoeningen.

De NVR behartigt de belangen van haar leden en
ondersteunt hen bij het versterken van de centrale
en coördinerende rol bij de diagnosestelling,
behandeling en participatie van patiënten met
reumatische aandoeningen.

Collectieve
ambitie NVR
2017-2022

Patiënten, externe belanghebbenden, samenwerkingspartners en andere medische disciplines ervaren
de NVR als een wetenschappelijke vereniging die
een impactvolle bijdrage levert aan relevante
maatschappelijke vraagstukken.

Door bereikbaar en transparant te zijn voor alle
leden, creëert de NVR een platform voor nieuwe
ideeën en brengt leden met elkaar in verbinding.

Bij de NVR is de AIOS volwaardig lid, met een
zichtbare actieve rol binnen de vereniging. Een
betrokken AIOS is zo voorbereid op zijn/haar werk
als reumatoloog op het gebied van organisatie en
management en op de hoogte van veranderingen
in het zorglandschap.

Compassie en
geneesplezier
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“goedkope middelen waar het
kán en dure geneesmiddelen
waar het nódig is.”
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Kwaliteit:
van structuur
naar uitkomst

De NVR richt zich op doelmatige en kwalitatief
hoogwaardige zorg voor patiënten met reumatische
aandoeningen.

De NVR regisseert en faciliteert de komende
vijf jaar vooral:

1.	doelmatige zorg
2.	overdracht van kennis en kunde
3.	sturen en spiegelen
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1. Doelmatige zorg
Doelmatige zorg betekent de best mogelijke zorg
voor iedere patiënt op het juiste tijdstip en tegen de
beste prijs. Patiënten met inflammatoire reumatische
aandoeningen hebben baat bij een snelle diagnose,
opdat een effectieve behandeling zo snel mogelijk kan
worden gestart. Een juiste diagnosestelling volgens
diagnostische richtlijnen, die zijn gebaseerd op
gewogen resultaten van modern wetenschappelijk
onderzoek, is daarbij buitengewoon belangrijk. Een
juiste therapiekeuze op basis van moderne behandelrichtlijnen is zo mogelijk nog belangrijker. Uitgangspunt
is dat iedere patiënt met een inflammatoire ziekte
die zich meldt bij de reumatoloog in Nederland wordt
behandeld met goedkope tweedelijns geneesmiddelen
waar het kán en met dure tweedelijns geneesmiddelen
waar het nódig is. Op elk moment tijdens de langjarige
behandelrelatie maakt de reumatoloog spaarzaam
gebruik van diagnostische en therapeutische middelen.
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Gewenste resultaten
– Een toegangstijd van minder dan twee weken bij het
vermoeden van een inflammatoire reumatische aandoening.
– Reumatologen maken doelmatig gebruik van de beschikbare
beeldvormende technieken.
– Voor de meest voorkomende klachten en aandoeningen
bestaan up-to-date diagnostische en behandel NVR-richtlijnen, met name RA, spondylartritis, jicht, systeemziekten
en artrose.
– Alle patiënten met een chronisch inflammatoir ziektebeeld
kunnen worden behandeld met de best beschikbare opties,
waaronder dure geneesmiddelen.
– Verstandige keuzes uit 2015 worden geïmplementeerd 		
en de NVR zorgt voor driejaarlijkse vernieuwing op wetenschappelijke basis.

2. Overdracht van
kennis en kunde
Educatie is van belang voor elke professional die te
maken krijgt met patiënten met klachten van het
houdings- en bewegingsapparaat. Scholing vindt
idealiter plaats tijdens het medisch curriculum, maar
de noodzaak tot bij- en nascholing blijft bestaan in dit
snel veranderende medische veld. Juist omdat klachten
van het houdings- en bewegingsapparaat zo prevalent
zijn, hecht de NVR veel waarde aan een optimale
scholing, wil zij voorwaardenscheppend zijn en vindt
zij dat zij tot voorbeeld moet dienen voor andere
beroepsverenigingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat
wij meer aandacht gaan schenken aan onderwerpen
die ons specialisme overstijgen.

Gewenste resultaten
– Onderwijs in de reumatologie in de opleiding tot arts
is onderdeel van het basiscurriculum binnen alle faculteiten
geneeskunde in Nederland.
– Op alle afdelingen reumatologie in opleidingsziekenhuizen
worden keuzestages/co-schappen, wetenschappelijke stages
en semi-arts stages aangeboden.
– Er is voor NVR-leden meer scholing gericht op het optimaal
organiseren van reumatologische zorg.
– De NVR heeft haar palet aan nascholing met specialisme 		
overstijgende onderwerpen uitgebreid.
– Een digitaal portfolio voor medisch specialisten met
informatie over persoonlijk functioneren, kerncompetenties
en vaardigheden en als hulpmiddel voor persoonlijke
ontwikkeling is met steun van de NVR ontwikkeld.

Gewenste resultaten
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3. Sturen en spiegelen
Uniforme richtlijnen dragen bij aan betere diagnostiek
en behandeling, en beperken ongewenste praktijkvariatie.
Enkel het opstellen en uitvaardigen van richtlijnen is
onvoldoende; er zal moeten worden onderzocht of
richtlijnen tot betere zorg leiden. De NVR heeft zich
aan deze maatschappelijk breed gedragen opvattingen
gecommitteerd, en vindt dat transparantie van praktijkvoering een belangrijke voorwaarde is voor een optimaal
resultaat. Het beleid van de NVR richt zich de komende
jaren op transparantie van praktijkvoering door
registratie van behandelingsresultaten bij individuele
patiënten, en op het aanmoedigen tot bijsturing van
ongewenste effecten. Daarnaast legt de NVR zich toe op
het entameren van verenigingbreed wetenschappelijk
onderzoek in dienst van de (dagelijkse) praktijkvoering.

– De NVR heeft een sturende rol in wetenschap en innovatie:
een wetenschapsagenda reumatologie wordt opgesteld 		
waarmee onderzoek met een verenigingbrede impact wordt
geprioriteerd.
– De NVR heeft een richtlijnagenda bewerkstelligd voor
de reumatische aandoeningen waarmee het ontwikkelen
en updaten van richtlijnen wordt geprioriteerd.
– Bij richtlijn- en standpuntontwikkeling wordt er een vaste
plan-do-check-act handleiding en implementatieplan
gebruikt. De richtlijnen worden voorgelegd aan patiënten
en voorzien van lekenvertalingen.
– De NVR heeft een coördinerende rol bij landelijke registraties
van reumatologische aandoeningen.
– De kwaliteitsnormen reumatologische praktijkvoering zijn
verder uitgewerkt, met concrete procesmaten betreffende
het handelen volgens kwaliteitsstandaarden (bijvoorbeeld
aanwezigheid van protocollen, spiegelinformatie).
– In samenwerking met patiënten zijn landelijke informatiebrochures ontwikkeld met betrekking tot de meest gebruikte
medicamenten en andere behandelingsmethoden binnen
de reumatologie.
– Harmonisering van elektronische patiëntendossiers voor 		
reumatologen is op hoofdlijnen bereikt en dat ondersteunt
kwaliteitssystemen.
– Kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld vanuit de visie van
patiënt en reumatoloog en beschikbaar gesteld aan de 		
betrokken partijen.

2

Samen voor
reumazorg

De NVR behartigt de belangen van haar leden en
ondersteunt hen bij het versterken van de centrale en
coördinerende rol bij de diagnosestelling, behandeling
en participatie van patiënten met reumatische
aandoeningen.

2. Samenwerking
met patiënt,
medisch specialist en
health professional
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De NVR versterkt de komende vijf jaar:

1.	Zichtbaarheid
2. Samenwerking met patiënt,
medisch specialist en health professional

1. Zichtbaarheid
Voor de NVR is een goed herkenbaar profiel zowel
op landelijk als op lokaal niveau essentieel. Daarbij
wordt uiteraard gebruikgemaakt van moderne
communicatiemiddelen, zoals een website en apps.

Gewenste resultaten
– De NVR heeft een digitaal platform gerealiseerd, waar
reumatologen elkaars expertise met goede praktijkvoorbeelden kunnen versterken.
– De NVR helpt leden hun meerwaarde op terreinen van 		
patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek
in hun eigen werkomgeving beter vorm te geven en meer
zichtbaar te maken.

De NVR zet zich in om de beste reumazorg van de
wereld te bieden, waarbij shared decision making
en netwerkgeneeskunde een steeds grotere rol spelen,
zowel bij diagnostiek als bij de behandeling van
reumatische aandoeningen. Netwerkgeneeskunde
is zorg waarbij de patiënt centraal staat en regie voert
over zijn gezondheid met behulp van zijn naasten
en zorgprofessionals. Vernieuwing van zorg, zoals
bij ontwikkeling van zorgpaden, wordt opgezet
in samenwerking met zowel patiënten als met
health professionals. De samenwerking met health
professionals op bestuurlijk niveau is een voorwaarde
om deze innovaties te kunnen faciliteren.

Gewenste resultaten
– De NVR heeft in overleg met de health professionals
de samenwerking met de health professionals op
verenigingsniveau opnieuw gedefinieerd.
– De NVR voert een structurele dialoog met health professionals
en de patiënten (-organisaties) op verenigingsniveau, gericht
op gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ook gezamenlijk wordt
geïmplementeerd en geëvalueerd.
– De NVR faciliteert structurele gezamenlijke scholing aan 		
health professionals en medisch specialisten.
– In alle kwaliteitsprojecten van de NVR die gericht zijn
op betere zorg participeren patiënten (-organisaties)
en health professionals.
– De NVR draagt actief bij aan de ontwikkeling van multidisciplinaire zorgpaden voor patiënten met systemische 		
auto-immuunziekten, samen met patiënten (-organisaties)
en health professionals.
– In overleg met NHPR en V&VN Reumatologie stimuleert de
NVR integrale zorg (door routinematig aanbieden van zorg
door health professionals).
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“samen met onze patiënten
de reumazorg versterken.”

16

3

Extern imago

Patiënten, externe belanghebbenden,
samenwerkingspartners en andere medische disciplines
ervaren de NVR als een wetenschappelijke vereniging
die een impactvolle bijdrage levert aan relevante
maatschappelijke vraagstukken.
Externe belanghebbenden, samenwerkingspartners en
andere medische disciplines ervaren de NVR en haar
leden als:

18

2. Impactvolle
bijdrage aan
relevante
maatschappelijke
vraagstukken

1. Ondernemend en vernieuwend
2. Een vereniging die een impactvolle
	bijdrage levert aan relevante 			
maatschappelijke vraagstukken

1. Ondernemend
en vernieuwend
De reumazorg is voortdurend in beweging. Nieuwe
diagnostiek, nieuwe geneesmiddelen, maar ook de
steeds veranderende organisatie en financiering van
zorg vragen om aanpassing. Reumatologen moeten de
kansen die voortkomen uit wetenschappelijke innovatie
omzetten in de best mogelijke dagelijkse zorg voor hun
patiënten. Dat kan niet alleen in de spreekkamer, maar
vraagt ook om actieve betrokkenheid bij de processen
en overlegvormen waarin de zorg wordt georganiseerd.
Juist bij die processen bereiken we meer als we samen
met onze patiënten de reumazorg versterken.

Gewenste resultaten
– De reumatoloog neemt eigen verantwoordelijkheid ten 		
aanzien van de inkoop van dure geneesmiddelen en in 		
de vernieuwing van zorg in zijn professioneel handelen.
– De NVR stimuleert continu initiatieven om gezondheids-		
vaardigheden van patiënten te versterken en heeft een
goede en betrouwbare informatiestructuur voor de
reumatoloog en patiënt.
– De NVR is samen met de patiënt steeds betrokken bij het 		
bedenken, ontwikkelen en wetenschappelijk evalueren van
innovaties binnen de zorg.

In het krachtenveld van de zorg zijn vakgroepen
reumatologie kleine spelers. Waar het kosten voor
geneesmiddelen betreft zijn we een grote speler
geworden. In het streven naar een goede balans
tussen kosten en daadwerkelijke resultaten voor
patiënten moeten deskundige professionals een
voorname rol spelen. Dat vraagt om overleg met
patiënten, huisartsen en andere zorgverleners,
ziekenhuizen, verzekeraars en overheid. De NVR
ondersteunt haar leden om hierin een actieve
rol te nemen en zo de kwaliteit van de zorg te
optimaliseren. We dragen daarbij krachtig bij aan
het maatschappelijke debat, bijvoorbeeld in de
vorm van richtlijnen en standpunten.
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Gewenste resultaten
– Reumatologen zitten als gelijkwaardige gesprekspartner 		
aan tafel bij de stakeholders, zoals Raad van Bestuur
en zorgverzekeraars, om het toegankelijk houden van 		
doelmatige zorg (inclusief maar niet beperkt tot het inzetten
van dure geneesmiddelen) te bespreken.
– De NVR denkt actief mee over taakherschikking binnen 		
de 2e lijn en taakherschikking tussen de 1e en 2e lijn
en stimuleert ontschotting van zorg.
– De NVR treedt bij discussiepunten in de zorg snel naar 		
buiten met duidelijke standpunten in samenspraak met
relevante partners.

“de AIOS is de reumatoloog
van de toekomst.”
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4

Cultuur:
betrokken,
volwaardig
en actief

Door bereikbaar en transparant te zijn voor alle leden,
creëert de NVR een platform voor nieuwe ideeën en
brengt leden met elkaar in verbinding.

Bij de NVR is de AIOS volwaardig lid, met een zichtbare
actieve rol binnen de vereniging. Een betrokken AIOS
beleidsplan
is zo voorbereid op zijn/haar werk als reumatoloog
op
NVR
het gebied van organisatie en management
en op de
hoogte van veranderingen in het zorglandschap.

2017
2022

De NVR wil worden ervaren als een actieve vereniging met:
23
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1.	betrokken leden
2. transparante besluitvorming
3.	als uitgangspunt dat de actieve AIOS
	de reumatoloog van de toekomst is

1. Betrokken leden
Toegewijde leden die zich verbonden voelen met de
vereniging maken een vereniging sterk. De NVR wil
haar activiteiten en ontwikkelingen delen en vindt
betrokkenheid van haar leden belangrijk. Actieve leden
vanuit verschillende regio’s, van verschillende leeftijden
en met verschillende invalshoeken kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan projecten en werkgroepen.
Door ruimte te geven aan meer leden die een actieve
rol spelen binnen de NVR, streeft zij naar een toekomstbestendig beleid dat breed wordt gedragen.

Gewenste resultaten
– De NVR vergroot door peilingen onder de leden
betrokkenheid en bekendheid van de mogelijkheden
en activiteiten van de vereniging.
– Een groeiend aantal leden bezoekt de ALV.
– Ten minste 50% van de leden is betrokken in werkgroepen
en/of projecten van de NVR of haar partners.

2. Transparante
besluitvorming
De NVR wil zich inzetten voor een heldere
besluitvorming. Voorafgaand aan de algemene ledenvergaderingen is er een goede informatievoorziening.
Digitale middelen zullen worden ingezet om zowel
tijdens vergaderingen als daarbuiten inzicht te krijgen
in de mening van de leden.

Gewenste resultaten
– De NVR heeft haar leden gepeild c.q. laten stemmen via
een betrouwbaar digitaal systeem, met voor alle leden
zichtbare resultaten.
– De leden laten langs deze weg weten in meerderheid 		
voldoende op de hoogte te zijn van de meningsvorming 		
en de besluiten.

met dank aan
de personen die een bijdrage hebben geleverd aan dit beleidsplan
door mee te denken en/of door het geven van feedback.
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Gewenste resultaten
3. De actieve AIOS
is de reumatoloog
van de toekomst
Arts-assistenten ervaren met een frisse blik de zorg en
veranderingen in de maatschappij. Door de AIOS actief
deel te maken van de NVR wordt een zinvolle aanvulling
op vakgerelateerde en -overstijgende aspecten van de
opleiding reumatologie geboden. Zo is de AIOS nog
beter voorbereid op de toekomst en gaat de vereniging
met haar tijd mee.

– Er is een besluit genomen over volwaardig NVR
lidmaatschap voor AIOS.
– Tijdens de vooropleiding wordt reeds kennisgemaakt 		
met de mogelijkheden en activiteiten van de vereniging
en is lidmaatschap mogelijk.
– De opleiders en de bestuurders van de NVR stimuleren en
faciliteren een actieve rol van de AIOS binnen de vereniging.
– In minimaal vijf projecten of werkgroepen binnen de NVR
neemt een AIOS een leidinggevende rol in.
– De NVR heeft ruimere mogelijkheden voor scholing van
AIOS betreffende organisatie van zorg en management,
en kwaliteit en veiligheid aangeboden.
– Ten minste vijf AIOS uit Nederland zijn actief betrokken
bij het Emerging EULAR NETwork (EMEUNET) voor jonge
wetenschappelijk onderzoekers en reumatologen.
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