
Waar de NVK voor staat
De wereld om ons heen is continu in beweging, en daarmee ook de kindergeneeskundige zorg. Zorg die vaak 
al van een hoog niveau is, maar die altijd openstaat voor verbetering, omdat alle kinderen in Nederland 
recht hebben op zorg van optimale kwaliteit. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
komt op voor de gezondheid van kinderen en de belangen van kinderartsen. Namens alle kinderartsen 
vormt de NVK één stem naar de vele spelers in het veld, zoals de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, 
de politiek en de media. De NVK verbindt én ondersteunt, vanuit de overtuiging dat we samen sterk staan.

Als lid draagt u bij
Kinderartsen staan voor flinke uitdagingen. Er liggen 
veel kansen op het gebied van netwerkgeneeskunde, 
technologische innovatie, slimmer werken en pre-
ventie. Door deel uit te maken van een professionele 
beroepsvereniging draagt u bij aan innovatie en 
professionalisering van de kindergeneeskundige zorg. 
Als lid van de NVK versterkt u niet alleen uw eigen 
positie, maar die van alle kinderartsen in Nederland.

Wat doet de NVK?
De NVK houdt zich in de volle breedte bezig met de 
kindergeneeskundige zorg in Nederland. In bestuur, 
secties, commissies en expertisegroepen bepalen 
NVK-leden het beleid ten aanzien van richtlijnen, 
kwaliteitsnormen, nascholing, onderwijs en onder-
zoek. Ook zit de NVK aan tafel in tal van (in)formele 
overlegsituaties om samen met collega-verenigingen, 
overheden en andere belanghebbenden afspraken 
te maken over de inrichting en financiering van de 
kindergeneeskunde. De NVK behartigt zo de belangen 
van alle Nederlandse kinderartsen. Naast de zorg voor 
zieke kinderen zit betrokkenheid bij de gezondheid 
van alle kinderen in het DNA van de kinderarts. 
Preventie en pleitbezorging (het opkomen voor de 
belangen van kinderen) nemen daarom een vaste 
plek in binnen de vereniging. In dat kader laat de 
NVK regelmatig van zich horen in de media.

Waar gaat uw bijdrage naartoe?
Verdeling contributie 2020 NVK
  1 kwaliteit   5 dienstverlening individuele leden

  2 beroepsbelangen *   6 lobby / pleitbezorging

  3 opleiding   7 communicatie

  4 wetenschap & innovatie   8 vereniging (bestuur / gremia)

Dit overzicht is gebaseerd op de totale inkomstenstroom van de NVK, waar uw contributie deel van uitmaakt.

*   I.s.m. de Federatie Medisch Specialisten.

Uw persoonlijke voordeel als lid

• Belangenbehartiging 

•   Meedenken en meebeslissen in secties,  
commissies en expertisegroepen 

•  Afvaardiging in landelijke werkgroepen en  
overlegorganen met mandaat van de NVK

•  Becommentariëren van richtlijnen, standpunten 
en andere kwaliteitsdocumenten

•   Informatie over ontwikkelingen en trends via:
 - onze website
 - onze nieuwsmail
 - ons magazine Kinderarts & Samenleving

•   Registratie als subspecialist

•   Korting op het jaarlijkse NVK Congres

•   Korting op onderwijsweekenden (aios)

•   Aansluiting bij de Federatie Medisch  
Specialisten, de KNMG en de LAD

•   Kosteloos juridisch advies van de LAD

•   Mogelijkheid tot een gecombineerd lidmaat-
schap van De Jonge Specialist (aios)
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www.nvk.nl


