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Update realisatie strategische ambities NVK – oktober 2021 

 
Inleiding 

De NVK heeft in het NVK Strategieplan 2020-2022: Kwaliteit voorop in sterke netwerken beschreven 

waar ze voor staat en wat ze in 2022 wil hebben bereikt. In tijd zijn we inmiddels ruim over de helft van 

deze strategische periode. In deze update laat het bestuur zien wat tot nu toe aan resultaten is 

behaald. 

 

 

Strategische ambities 

De 10 strategische ambities luiden: 

1. Elk kind krijgt de juiste zorg op de juiste plek 

2. Kinderartsen werken samen in zorgnetwerken rondom het kind 

3. De kwaliteit van zorg wordt verbeterd door focus op uitkomstinformatie en zorgevaluatie 

4. De NVK komt op voor de belangen van het kind: focus op 3 thema’s 

5. De vitaliteit en taakbalans van de kinderarts zijn op orde  

6. De registratie- en administratieve lasten zijn verminderd 

7. De NVK heeft een visie ontwikkeld op de gezondheidszorg voor kinderen in de toekomst en 

de rol van de kinderarts hierin 

8. De kennisagenda is opgesteld 

9. Samenwerkingsverbanden Kindergeneeskunde zijn vormgegeven 

10. De NVK stimuleert innovaties die de zorg voor het kind ondersteunen 

 

 

1. Elk kind krijgt de juiste zorg op de juiste plek 

Deze ambitie heeft geleid tot het visiedocument Elk kind krijgt de juiste zorg op 

de juiste plek. In een intensief traject waarbij veel leden betrokken zijn geweest, 

zijn 4 bouwstenen benoemd die de stip op de horizon richting 2030 vormen. In 

de komende jaren gaat de NVK met de implementatie van de visie aan de slag.  

 

 

2. Kinderartsen werken samen in zorgnetwerken rondom het kind 

Dit doet de NVK onder andere door samen te werken en te overleggen met met belangrijke 

zorgpartners, waaronder huisartsen, jeugdartsen en kinderverpleegkundigen. Bij de totstandkoming 

van het visiedocument Elk kind krijgt de juiste zorg op de juiste plek hebben we met veel van onze 

samenwerkingspartners gesproken. Dat zijn mooie en goede gesprekken geweest die hebben geleid 

tot belangrijke inhoudelijke input en ook tot goede relaties die we zorgvuldig onderhouden. Dat is een 

doorlopende inzet geworden. Bij veel projecten en dossiers trekt de NVK op met aanpalende 

beroepsgroepen en organisaties.  

Daarnaast is de NVK in deze strategieperiode mede-ontwikkelaar van de Kwaliteitsstandaard 

Transitiezorg. Deze kwaliteitsstandaard biedt concrete aanbevelingen, handvatten en een 

stappenplan ter verbetering van de transitie van jongeren- naar volwassenzorg. Naar verwachting 

wordt de kwaliteitsstandaard in de loop van 2022 gepubliceerd.  

 

https://assets.nvk.nl/p/491522/none/files/Elk%20kind%20krijgt%20de%20juiste%20zorg%20op%20de%20juiste%20plek%20-%20visie%20NVK%20(juni%202021).pdf
https://assets.nvk.nl/p/491522/none/files/Elk%20kind%20krijgt%20de%20juiste%20zorg%20op%20de%20juiste%20plek%20-%20visie%20NVK%20(juni%202021).pdf
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3. De Kwaliteit van zorg wordt verbeterd door focus op 

uitkomstinformatie en zorgevaluatie 

De Adviesgroep Uitkomstinformatie heeft eind september haar advies 

opgeleverd. Het is een indrukwekkend en belangrijk advies geworden 

waarvan we als bestuur nu bespreken hoe we de realisatie daarvan ter 

hand kunnen nemen. Een belangrijke rol daarin zal zijn weggelegd voor 

een Commissie Informatiebeleid, die wij als bestuur op voorstel van de 

adviesgroep in het leven willen roepen en waarmee we de adviesgroep 

uitkomstinformatie een permanent karakter willen geven. 

Het onderwerp zorgevaluatie komt terug bij ambitie 9. 

 

 

4. De NVK komt op voor de belangen van het kind: focus op 3 thema’s 

Pleitbezorging zit in het DNA van de NVK. De 3 thema’s waar in deze strategieperiode op wordt 

gefocust, zijn gezonde leefstijl, vaccinaties en jeugd-ggz. Thema’s die we als NVK doorlopend onder 

de aandacht brengen. 

 

 

5. De vitaliteit en taakbalans van de kinderarts zijn op orde  

In mei 2021 heeft het bestuur het advies Gezond en veilig werken 

uitgebracht. Dit advies is een voor de kindergeneeskunde specifieke 

handreiking om handvatten te bieden aan vakgroepen of afdelingen 

kindergeneeskunde om lokaal met de raad van bestuur afspraken te 

maken op basis van de geldende collectieve 

arbeidsvoorwaardenregelingen. 

In het advies komen zowel gezond roosteren als levensfasebeleid, of 

meer specifiek: ouderenbeleid aan bod. Zo wordt onder andere advies 

gegeven over de maximale arbeidsduur, over de inrichting van het rooster na nachtdiensten en het 

afbouwen van nachtdiensten vanaf 60 jaar.  

We realiseren ons dat het ook met dit advies nog niet eenvoudig is voor vakgroepen om lokaal tot 

goede afspraken te komen om gezond en veilig te kunnen werken al hopen we dat het advies leden in 

elk geval enige ondersteuning biedt. 

Over 1 à 2 jaar zal het advies worden geëvalueerd. Heeft u ervaringen, positief of negatief met het 

implementeren van het advies of anderszins met het organiseren van gezond en veilig werken in uw 

praktijk, dan horen we dat graag, via de BBC. 

 

 

6. De registratie- en administratieve lasten zijn verminderd 

Eind 2020 heeft de tijdelijke Adviesgroep Schrappen het NVK-bestuur 

geadviseerd over mogelijkheden om de administratieve lasten voor 

kinderartsen te verlagen. Het advies is gebaseerd op een uitvraag onder 

leden en eigen ervaringen van betrokken kinderartsen. 

Uit een lange lijst met regels, registraties, instrumenten, etc. heeft de 

adviesgroep een keuze gemaakt op welke punten de NVK registratielast 

zou kunnen schrappen of op zijn minst vereenvoudigen. 

In sommige gevallen heeft de NVK dat volledig in eigen hand, maar veel 

vaker zal de NVK extern beleid moeten beïnvloeden om het voor de kinderartsen eenvoudiger te 

maken.  

Bewustwording is een belangrijk aandachtspunt als het gaat over administratie- en registratielast. Aan 

veel registraties ligt geen (verplichte) wet- en regelgeving ten grondslag maar zijn door de 

beroepsgroep zelf ingesteld en worden, wellicht onbewust, door onszelf in stand gehouden. 

Daarom hebben we een checklist ontwikkeld om nieuwe of herziene registraties en maatregelen te 

toetsen op de administratie- en registratielast voor de kinderarts. Doel is te voorkomen dat de 

https://www.nvk.nl/themas/beroepsbelangen/arbeidsvoorwaarden/gezond-en-veilig-werken
https://assets.nvk.nl/491522/?k=-F3XPBQ3oWVh--0NLcT_pSwd943qzyMnoZWWwDGkZfPUxZyTFlLjs1Ovy_tMmgD7CTNgO8401sgGL6VbG31x--7eSJ9psRMp6UqVMmZy7IX9QWg0tIV7S5u_6yzD15RoCkgVjcOpXdsSJy1rYjqrwuh8harj4d36WrnjXiEnNgwsp3XJVPqvpZtccJAW1cHvxBFF5Qjk2WJ79PF4qY120ory-2ucLfYsLy-Pn0mfraLejtOBaF5_OS_iwPDUji53qOqUHbgfrUFgSCUYN6TvXBmEWYFd2_UgYwq2X7otX2cjaZDua4zywjcQO3zCjohmMT8hWs3VhwZ2eWSowYWTUEsFbd_PZDOBLwDdMPLlyT7xxLE4mTgaSJYTJcdRQr0dp0Z5mVL2yE4bDc68_TJz5JrfoypVfNek27G5tr6a4JP2uznn0KwD2K6ys34ZaIJtowzH-6B1OT2BIui6ykW1HUD66qdOCP2Fs2xbH4cv6yxdIj1b0YJNgUvfPJtab6NeRYcGCqMrCFXA1mfaRH0TiAxBlNqCwER4el_stYpVNrwjtHMLjqMROuidA_3KE5-Ym3-JBMoJkc7RiiPaoM5uPupoiZ72IdqTaJ0I6F2rUipOa3Nbk_UmYDMQd_hDi7C2ZVcf_j62TCfexDRZeDsTzmuig97kMOkYrJoVnMBOnUS3vXT_a-h4FOgcNPybuB7QhwPlZLdrmfrx_yMS0KGImSjiwtxiMu91L-hUWpaYuF_0yFLRqWPE91ZZrkQuojeMjcanYMnzrcNjacdZ3TvBPCSWpf3OdQcoFyNLXaoqAw8Nyq0H8pb4MEygo28CD50hEPBDOAv4tzPa61wxh0hEknL_EHujEiH6wp20zPg3PXC206SM88vQds-KsZ_BiDLAF5xYDmE6ponfKyQ0J3HXOpOPpeBACw0Q34wzlcQtilg=&u=20251916
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administratie- en registratielast groter wordt dan strikt noodzakelijk is, zodat de kinderarts meer tijd en 

aandacht overhoudt voor de patiënt. De checklist kan door elke kinderarts, binnen en buiten de NVK, 

worden gebruikt.  

Het bestuur heeft daarnaast veel van de adviezen overgenomen en is gestart met de implementatie 

ervan. Klik hier om meer over schrappen te lezen.  

 

 

7. De NVK heeft een visie ontwikkeld op de gezondheidszorg voor kinderen in de toekomst en 

de rol van de kinderarts hierin 

Dit  staat in grote lijnen beschreven in het visiedocument Elk kind krijgt de juiste zorg op de juiste plek 

en wordt tijdens de implementatie van de visie verder uitgewerkt. Over benodigde capaciteit van 

kinderartsen en subspecialisten wordt uiteraard al geregeld nagedacht. Zo start er binnenkort een 

capaciteitsonderzoek naar subspecialisten. En het bestuur heeft er een doorlopende activiteit van 

gemaakt om daar waar mogelijk aandacht te vragen voor het tekort aan kinderverpleegkundigen. Tot 

slot heeft de BBC continu aandacht voor de financiële haalbaarheid van de kindergeneeskundige zorg 

en zal daar de komende tijd met de visie van Juiste zorg op de juiste plek naar kijken.  

 

  

8. De kennisagenda is opgesteld 

In juni 2020 is de eerste NVK Kennisagenda gepresenteerd. De kennisagenda 

beschrijft de 10 belangrijkste kennishiaten binnen de algemene 

kindergeneeskunde, samen met een plan van aanpak hoe we deze met 

wetenschappelijk onderzoek kunnen invullen. 

 

 

 

 

9. Samenwerkingsverbanden Kindergeneeskunde zijn vormgegeven 

De uitvoering en voortgang van de kennisagenda wordt bewaakt en ondersteund door de Commissie 

SPIN: het Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland. SPIN biedt de mogelijkheid tot financiering 

van onderzoeksprojecten die de top 10 kennishiaten betreffen. 

De Commissie SPIN heeft in april van dit jaar drie projecten gehonoreerd voor het doen van 

zorgevaluatieonderzoek in de algemene kindergeneeskunde. Na beoordeling en weging van de zeven 

ingediende vooraanvragen door zowel externe referenten als de Commissie SPIN is de keus op de 

volgende projecten gevallen: 

• MINT-studie (penvoerder Arine Vlieger) 

• neoPartner (penvoerder Sophie van der Schoor) 

• Veilig verminderen van antibioticablootstelling van pasgeborenen met de early onset sepsis 
calculator (penvoerder Frans Plötz) 

 

 

10. De NVK stimuleert innovaties die de zorg voor het kind ondersteunen 

Deze ambitie staat voor 2022 op de planning. 

https://www.nvk.nl/themas/beroepsbelangen/schrappen

