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Opleiden
van de
nieuwe
generatie

Het Landelijke opleidingsplan

Alle aios die vanaf 1 april 2019

Een lange adem was nodig om het landelijke opleidingsplan tot
stand te brengen. Het vigerende opleidingsplan anesthesiologie
dateert van 2007. In 2015 werd de eerste aanzet gemaakt en in
2018 is het nieuwe opleidingsplan ingediend. Deze tijd is zeker
nodig geweest: de projectgroep heeft de vernieuwingen uitgewerkt langs drie lagen (strategisch, tactisch en operationeel) en
veel partijen betrokken.

instromen worden opgeleid

Er is gesproken met vertegenwoordigers van alle aandachtsgebieden en andere gremia binnen de vereniging en met de belangrijkste afnemers van anesthesiologische zorg. Ook zijn diverse
externe rapporten, waaronder het rapport van de Commissie
Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (commissie Kaljouw), ter
harte genomen en heeft een tussentijdse pilot plaatsgevonden.
De nieuwe opleiding profileert de anesthesioloog nog meer als
perioperatief specialist, ook postoperatief, incoporeert de fellowships pijngeneeskunde en intensive care en biedt meer mogelijkheden om de opleiding aan te passen aan de (eerder verworven)
competenties en individuele interesses van de aios.

volgens het nieuwe opleidingsplan.

Deelname
cursussen en examens

t 499
90

E-CURSUS

166
NVA CURSUS 91
EDAIC

61
EXAMEN NOV 38

EXAMEN JUNI

10

aios in
2018

opleidingsvisitaties

waarvan 4 A-klinieken

Wetenschapsdag
Sinds 2015 vullen de umc’s om beurten
het programma van de Wetenschapsdag in. De afdeling zorgt voor het inhoudelijke programma met organisatorische
ondersteuning vanuit het NVA bureau.
Ieder umc kan zo zijn (wetenschappelijke)
stempel drukken op deze dag. In 2018
was het umc Groningen aan de beurt om
deze dag in te vullen. Voorafgaand aan
de Wetenschapsdag vond een netwerkborrel plaats. In een informele setting
konden wetenschappers uit de verschillende umc’s met elkaar van gedachten
wisselen en eventuele samenwerking
onderzoeken.

NVA Young Investigator Grant 2018

Uitgereikt tijdens Wetenschapsdag en toegekend aan dr. Teus Kappen uit het UMC Utrecht.
Hij nam de prijs ter waarde van € 50.000 in
ontvangst tijdens de Wetenschapsdag in Groningen. Met deze grant draagt de Stichting Wetenschappelijk Fonds NVA bij aan zijn project
“Data-driven perioperatieve geneeskunde”.

In 2018 is de doelmatigheidsagenda
anesthesiologische zorg afgerond.
Deze verenigingsbrede agenda met
onderzoeksvragen voor klinisch
evaluatieonderzoek is tot stand gekomen
dankzij de inzet en input van leden en
patiëntenverenigingen. Voor de meeste
subsidies zijn de door de wetenschappelijke verenigingen opgestelde
doelmatigheidagenda’s leidend.

Onderzoeksvragen: de top-10
1. Leidt implementatie van een preoperatieve optimalisatie bundel tot een reductie in postoperatieve 				
		
		

2.
		

3.

		

4.
		
		

5.
6.
		

7.
		

8.
		

9.
		

10.
		

complicaties en functioneel herstel ten opzichte van patiënten die niet aan een preoperatieve
optimalisatie bundel zijn blootgesteld?
Leidt structurele begeleiding van chronische pijnpatiënten middels een app tot minder zorgbehoefte en een 		
beter functioneel herstel in vergelijking met patiënten die niet worden begeleid?
Leidt preoperatieve correctie van anemie in hoog-risico patiënten tot een verbetering in
postoperatieve complicaties en het functionele herstel ten opzichte van onbehandelde patiënten?
Leidt preoperatieve screening van ASA 1 en 2 patiënten door een anesthesiemedewerker / PA / VS of een in-		
ternet/telefonisch consult tot andere perioperatieve uitkomsten in vergelijking met een preoperatieve screening 		
door een anesthesioloog?
Leidt methadon tot een betere pijnbestrijding bij patiënten met pijn bij kanker ten opzichte van andere opiaten?
Leidt multimodale postoperatieve pijnbestrijding tot een lager risico op chronische postoperatieve pijn in vergelij		
king met locoregionale pijnbestrijding bij patiënten die een ingreep ondergaan?
Leidt intraoperatieve behandeling van hypotensie volgens een vaststaand protocol in patiënten die algehele 		
anesthesie ondergaan tot minder postoperatieve complicaties ten opzichte van onbehandelde patiënten?
Verhoogt toevoeging van diclofenac tot het analgetisch behandelplan tot meer postoperatieve bloedingen dan 		
een behandelplan zonder diclofenac?
Leidt multimodale pijnbestrijding tot een betere pijnstilling tijdens de wondbehandeling bij patiënten met brand		
wonden ten opzichte van de conventionele pijnbestrijding?
Leidt een individueel perioperatief pijnbestrijdingsprogramma o.b.v. risicofactoren voor chronische pijn tot minder 		
chronificatie van pijn in vergelijking met standaard pijnbestrijding bij patiënten die wervelkolomchirurgie ondergaan.
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NVA maakt zich
hard voor veilige
sedatie
bij abortus

Afgelopen jaren heeft de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) zich ingespannen voor veilige pijnbehandeling bij zwangerschapsafbrekingen in abortusklinieken. In
2018 zijn de gesprekken met het Zorginstituut Nederland hierover geëindigd in de afspraak
dat de richtlijn Procedurele Sedatie en/of Analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer (OK) wordt herzien en moet leiden tot duidelijke, niet multi-interpretabele normen. Daarnaast zal de Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) een complicatieregistratie
opzetten, waarbij de NVA zal adviseren.
In 2009 hebben zowel de NVA als de NGvA de richtlijn PSA op locaties buiten de OK geautoriseerd. Met deze autorisatie hebben beide partijen zich gecommitteerd aan de voorwaarden voor veilige sedatie op locaties buiten de OK, waaronder screening en selectie van
cliënten mogelijkheid tot laagdrempelige consultatie van een anesthesioloog, bekwame en
bevoegde sedatiepraktijk-specialisten, monitoring, opleidingskwalificaties van bij de behandeling betrokkenen, verslaglegging en nazorg. Een deel van de abortusartsen heeft de samen vastgestelde richtlijn niet geïmplementeerd en geven hier een eigen interpretatie aan.
In 2016 geeft de IGJ aan dat zij de voorwaarden voor veilige PSA bij zwangerschapsafbreking onduidelijk vindt en het gevolg, een ongewenst verschil in uitvoeringspraktijk in abortusklinieken, onwenselijk. Daarom heeft de IGJ zelf een standpunt ingenomen en handhaaft
daarop. In reactie hierop heeft het NGvA een protocol over PSA bij abortushulpverlening ontwikkeld en in mei 2017 vastgesteld. Bezwaren van de NVA zijn gelegen in de tweedaagse opleiding die voldoende is in plaats van de landelijke opleiding tot sedatiepraktijkspecialist (SPS),
de rol van de SPS en de voorwaarden wat betreft monitoring, bewaking en aanwezigheid van
een anesthesioloog.
Bij het vaststellen van de voorwaarden is cruciaal dat de patiënt onbedoeld een dieper sedatie niveau kan bereiken dan waarnaar gestreefd wordt: het sedatie continiuum. Diepe sedatie
kan onbedoeld tot anesthesie leiden waarbij de uitvoerende PSA-er in staat moet zijn om
complicaties behorend bij anesthesie moet kunnen opvangen. Deze bekwaamheid ligt bij de
anesthesioloog.

In augustus 2017 komt via de media fraude in abortusklinieken aan het licht. Vervolgens
roept de minister van VWS in september partijen bijeen omdat zij zich zorgen maakt over de
continuïteit van zorg. Hoewel er ook een rol voor het ministerie weggelegd omdat de subsidieregels onvoldoende duidelijk waren en het toetsingskader van de Inspectie verschillend
is ingevuld, is er veel aandacht voor het ‘dispuut tussen anesthesiologen en abortusartsen
over de interpretatie van de richtlijn’. In de casuïstiek die aanleiding is voor dit gesprek, de
fraude, zijn anesthesiologen geen partij. De NVA richt zich in het gesprek dan ook op de implementatie van de richtlijn PSA op locaties buiten de OK in de praktijk zodat de patiëntveiligheid van kwetsbare vrouwen voldoende wordt geborgd. Een deel van de abortusklinieken
levert veilige zorg volgens de richtlijn, een deel niet. Het ministerie concludeerde uit deze
gesprekken dat er een principieel verschil van inzicht tussen de partijen is over de vraag wat
de voorwaarden zijn voor veilige PSA.
Begin 2018 heeft het ministerie van VWS aan Zorginstituut Nederland gevraagd om het
onderwerp PSA bij zwangerschapsafbreking in een abortuskliniek op de Meerjarenagenda
van het Zorginstituut te plaatsen. Vervolgens heeft een gesprek plaatsgevonden tussen
NVA en Zorginstituut Nederland en later een gesprek waar ook de NGvA aanwezig was. te
bespreken en de mogelijkheden om tot een oplossing te komen te verkennen. Uiteindelijk
hebben de gesprekken ertoe geleid dat het Zorginstituut het onderwerp vooralsnog niet op
de Meerjarenagenda plaatst. Daarmee blijft de regie bij NVA en NGvA liggen, maar dit maakt
de noodzaak tot herziening van de richtlijn PSA op locaties buiten de OK wel groter. Tevens
is afgesproken dat de NGvA een complicatieregistratie ontwikkeld, waarbij de NVA zal adviseren.

Nieuwe richtlijn PSA
In 2018 is een subsidieaanvraag ingediend om de herziening van de richtlijn PSA te realiseren, voor alle drie de subonderdelen. Aanleiding is niet enkel gelegen in bovenstaande casuistiek met de abortusartsen. Andere redenen voor herziening
zijn:
Er is behoefte aan afspraken over de coördinatie en eindregie bij (matige tot diepe) sedatie.
Oorspronkelijk werd sedatie vooral toegepast bij de endoscopieën van de MDL. Ondertussen heeft sedatie de afgelopen
jaren ook toepassing gevonden bij een groot aantal andere specialismen, zoals gynaecologie, longziekten, cardiologie,
spoedeisende hulp, radiologie en meer.
In de afgelopen vijf jaar is het aandeel van ASA III en IV patiënten dat PSA krijgt van 2% tot ongeveer 30% is gestegen.
Deze toename van patiënten met grotere co-morbiditeit onderstreept de noodzaak van grote betrokkenheid van de
anesthesiologie om de veiligheid van de PSA zorg te borgen, dit nog afgezien van de sterk toegenomen behandelduur.
De huidige richtlijn heeft geleid tot goede stappen in matig tot diepe sedatie, maar er bestaan nog twijfels en knelpunten
waar het gaat om de lichte sedatie en in het bijzonder over de patiëntveiligheid daarbij.
Nuchterbeleid, bewaking, monitoring zijn onderwerpen waarover nieuwe inzichten zijn opgedaan. Hierdoor kunnen beter
passende aanbevelingen worden gedaan bij het sedatieniveau en de behandelduur van de PSA. In het verlengde hiervan
is het noodzakelijk om duidelijker te definiëren welk niveau (en welke duur) van nazorg adequaat is voor verschillende
categorieën van zowel patiënten als ingrepen.

•
•
•
•
•

• Afspraken, toelichtingen en of kaders zijn nodig over de status van de sedatiepraktijkspecialist binnen de WGBO en de
•

wet BIG, de relatie tussen de sedatiepraktijkspecialist en de eindverantwoordelijke anesthesioloog-supervisor, de wenselijkheid dat anderen dan anesthesiemedewerkers tot de opleiding sedatiepraktijkspecialist worden toegelaten.
Binnen de kindergeneeskunde ligt de grootste sedatiebehoefte bij het begeleiden van kinderen tijdens relatief kleine
maar vaak nare verrichtingen, zoals het inbrengen van een perifeer infuus, een blaaskatheter en klein wondtoilet. Vaak
is (lichte) sedatie (bijvoorbeeld met lachgas) een onderdeel van een totale benadering waarbij ook procedurele analgesie
(lokaal of systemisch) en aanvullende comfortverhogende technieken een rol spelen. Deze laatste komen in de huidige
richtlijn nog onvoldoende aan bod.

Intensive
care

Naar aanleiding van het visiedocument van de NVIC en de wens tot een zelfstandig specialisme hebben we de Casa, het Concilium, de Raad van Hoogleraren en de Sectie IC van onze
vereniging geconsulteerd, gevolgd door een ledenraadpleging. Ruim 500 leden hebben op
de enquête gereageerd, waarvan een derde geregistreerd is als anesthesioloog-intensivist.]
Uit de consultaties blijkt dat de NVA ondersteunt dat de NVIC het aanspreekpunt voor IC
geneeskunde vormt. Ook ondersteunt een meerderheid van de leden een plek voor de NVIC
binnen de Federatie Medisch Specialisten (55%), het voeren van kwaliteitsbeleid door de
NVIC (59%) en een bijbehorend budget uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (53%).
Een aanvraag voor een zelfstandige IC opleiding heeft geen draagvlak binnen de NVA. Zowel
de uitkomsten van de ledenraadpleging als totaal (76%) als de intensivist leden (66%) laten
zien dat het merendeel tegen een zelfstandige IC opleiding is.
Op basis van de uitkomsten van de consultaties zijn gesprekken gevoerd met de NVIC, de
Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Internisten Vereniging over de vormgeving van de positie van de NVIC binnen de Federatie. Partijen hebben dit in 2018 niet geheel
kunnen afronden.

Initiatief tot herziening
(her)registratie

Na een gesprek met de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie over de verdeling van
de kosten heeft de NVA het initiatief genomen om het (her)registratieproces voor intensivisten te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door middel van digitalisering en gebruik van GAIA. Dit
voorstel wordt verder uitgewerkt in samenspraak met de andere betrokken verenigingen.

Ledenraadpleging:
geen draagvlak voor
zelfstandige IC opleiding,
wel ondersteuning NVIC
als aanspreekpunt
IC geneeskunde

72 herregistraties
21 nieuwe registraties
23 uitschrijvingen

358
geregistreerde
anesthesioloog-intensivisten
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Combinatie van
initiatieven om de
zorg voor patiënten
met chronische pijn
verder te verbeteren

Ter verdere professionalisering van de opleiding tot anesthesioloog-pijnspecialist heeft
de sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde in samenspraak met de projectgroep herziening opleidingseisen vanuit het Concilium Anaesthesiologicum nieuwe opleidingseisen
ontwikkeld. De opleidingseisen zijn opgebouwd volgens de Entrusted Professional Activity (EPA) systematiek. Het uitstroomprofiel anesthesioloog-pijnspecialist is één van de
drie uitstroomprofielen die aios kunnen kiezen en wordt gedaan in de laatste twee jaar
van de opleiding tot anesthesioloog. In de opleidingseisen komen zowel de diagnoses en
behandelingen uit het richtlijnenboek als de palliatieve zorg aan bod.
In april 2018 stelde de ledenraad van de sectie volumenormen vast voor hoogcomplexe
verrichtingen. in de pijngeneeskunde, zoals chordotomiën en epiduroscopiën. Doel hier
van is de kwaliteit en veiligheid in de zorg voor chronische pijn verder te verbeteren. De
volumenormen zijn opgesteld op initiatief van het sectiebestuur en goedgekeurd door
de ledenraden van de sectie en de NVA. In 2019 worden de volumenormen ingepast in
de kwaliteitsvisitaties en/of registratie van pijncentra.
Begin 2018 is het Zorginstituut Nederland gestart een het duidingstraject neuromodulatie bij chronische pijn. Het Zorginstituut acht het, op voordracht van enkele zorgverzekeraars, onduidelijk bij welke indicaties neuromodulatie tot het basispakket aan
verzekerde zorg behoort. Bij onduidelijkheid over de precieze inhoud van het basispakket aan verzekerde zorg stelt het Zorginstituut in zogeheten standpunten vast welke
zorg tot het basispakket behoort. De sectie is een van de betrokken stakeholders.
De concept hoofdstukken voor de 28 diagnoses die in de richtlijn worden beschreven zijn
in 2018 voorafgaand aan de Pijndagen beschikbaar gesteld voor commentaar. Tijdens de
Pijndagen In 2019 worden de concept hoofdstukken gecompleteerd met een inleidend
hoofdstuk over de gebruikte methodologie, worden de hoofdstukken ter commentaar en
autorisatie aan stakeholders voorgelegd en ingediend voor publicatie in Pain Practice.

Volumenormen
vastgesteld voor
hoogcomplexe
verrichtingen

Tijdens de Pijndagen in november is de nieuwe visie Pijngeneeskunde 2025 gepresenteerd.
Als grootste specialisme in de behandeling van chronische pijn neemt de sectie hiermee een
verantwoordelijkheid voor de zorg voor patiënten met chronische pijn. De nieuwe visie sluit
aan op ontwikkelingen van netwerkgeneeskunde en de veranderende populatie en past binnen het visiedocument Medisch Specialist 2025 en het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022. De visie richt zich op het bouwen van zorgnetwerken rondom
preventie, diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische pijn zodat de patiënt
sneller op de juiste plek is. Ook is er aandacht voor samen beslissen en sturing op basis van
zorguitkomsten.

Nieuwe ledenraad
sectie

In 2018 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de ledenraad pijn- en palliatieve geneeskunde. Deze is per 1 januari 2019 geïnstalleerd.

Leidraad Organisatie
en Werkwijze Zorg
voor patiënten met
Chronische Pijn

In aansluiting op de nieuwe visie Pijngeneeskunde 2025 en het hoofdlijnenakkoord medisch
specialistische zorg 2019-2022 die de organisatie van zorg zullen veranderen heeft de sectie in 2018 subsidie verkregen voor de ontwikkeling van een Leidraad Organisatie en Werkwijze Zorg voor patiënten met Chronische Pijn. Bestaande documentatie, zoals de zorgstandaard chronische pijn, biedt nog onvoldoende concreet handvat om de organisatie van de
behandeling van chronische pijn te verbeteren. De zorgstandaard geeft een visie weer, maar
definieert nog onvoldoende het zorgpad voor de patiënt waarlangs de zorg moet worden ingericht. Daarbij wordt in deze documentatie nog geen rekening gehouden met de koers die
door bovenstaande partijen is vastgesteld en is de zorgstandaard niet door alle betrokken
wetenschappelijke verenigingen (waaronder NVA) geautoriseerd. De ontwikkeling van een
multidisciplinaire afspraken die concreet beschrijven hoe de chronische pijnzorg in Nederland georganiseerd moet zijn is daarom wenselijk en start in 2019.

103
400

Pijndagen 2019

Pijncentra
Anesthesioloog -pijnspecialisten

Meer dan 300 mensen bezochten in november 2018 de Pijndagen in Den Bosch. De reacties zijn lovend: de diversiteit in onderwerpen,
de sfeer maar ook de toekomstvisie van de
sectie, werden veelvuldig genoemd:

"Veel goede praatjes en een gevoel
van saamhorigheid en
urgentie om de pijn te verbeteren"
"Inhoudelijk dit jaar erg sterk en goed
aansluitend met praktijk"
"informatief, leerzaam, het vak is in
beweging"
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NVA
introduceert
nieuwe visuele
identiteit

De anesthesiologie is in de afgelopen 70 jaar gegroeid en geëvolueerd. De nieuwe
huisstijl van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie die in 2018 is geïntroduceerd sluit daarbij aan. Met ondersteuning van een professsioneel bureau is samen
met een aantal leden een nieuwe, krachtige identiteit neergezet.

Ook alle communicatiemiddelen zijn aangepast aan de nieuwe huisstijl. Vlak voor de Anesthesiologendagen is de nieuwe website gelanceerd. De website is een belangrijk middel om
ons ‘merk’ anesthesiologie te versterken. Je kunt hiermee veel verschillende doelgroepen
tegelijk bereiken. We hebben bewust niet gekozen voor een doelgroepingang: dit suggereert
dat je niet transparant wilt zijn en gaat vaak ten koste van de boodschap en positionering.
Een website die zowel voor anesthesiologen aanspreekbaar is als voor patiënten en stakeholders (IGZ, andere specialismen, etc) is daarom het uitgangspunt: Een website voor iedereen. Daarbij is het een onderscheidende website. Websites van specialismen gebruiken vaak
dezelfde kleuren (blauw, rood) en dezelfde woorden (kwaliteit, beroepsbelangen, wetenschap,
opleiding), wat maakt dat je als je de titel weghaalt je niet meer ziet van wie de website is.
Op de nieuwe NVA website is in één oogopslag zichtbaar over welk vakgebied het gaat. Dat
maakt de website onderscheidend. De communicatieafdeling van de Federatie heeft onze
website dan ook meerdere malen als voorbeeld aangehaald.
We willen de anesthesiologie en de anesthesioloog een gezicht geven. Uit onderzoek blijkt
dat mensen visuele informatie sneller opslaan dan tekst. Op de nieuwe website gebruiken
we daarom meer beeld en zijn de teksten korter. Voor het beeld gebruiken we voornamelijk
eigen foto’s. Het verder uitrollen van de huisstijl zet zich in 2019 nog voort.

Een website voor
iedereen

33.282

unieke bezoekers

tussen 23 mei 2018 en 31 dec 2018
Verwijzingen
5,3%

Social
0,6%

Direct
29,9%

NVA Website en
mailingen
Sessies per apparaat

57,9%

Gezicht geven
Zoekverkeer
64,1%

Het merk ‘anesthesiologie’ verder tot leven brengen, dat is waar we nu voor staan. Het is een
proces dat tijd kost en waar iedereen, bewust en soms ook onbewust, een bijdrage aan levert. De website en app zullen in 2019 verder verbeteren op basis van ontvangen feedback.

Het grootste deel van de bezoekers
komt via zoekmachines als google op
de website. 1/3 komt via een directe
link.

22 digitale nieuwsbrieven naar alle leden
44 digitale nieuwsbrieven vanuit de secties
7 externe mailingen

Caroline van der Marel is per 2018 de nieuwe voorzitter van de NVA. Zij nam het voorzitterschap over van Elise Sarton.

Anesthesiologendagen 2018

Van der Marel is als anesthesioloog verbonden aan het Erasmus MC-Sophia. Naast haar
klinische werkzaamheden coördineert zij het onderzoek binnen de afdeling kinder- en obstetrische anesthesie van het Erasmus MC en geeft onderwijs in de opleidingen geneeskunde en anesthesiologie. Caroline was eerder actief binnen de NVA, onder meer als lid van
de Ledenraad. In het naarjaar verscheen in de anesthesioloog een interview met Caroline
over het vak en het voorzittersschap.

1282

UNIEKE

deelnemers

‘De anesthesioloog moet een herkende en erkende expert
zijn- voor zowel collega medici als patiënten’

63

Caroline van der Marel in de anesthesioloog 1 - 2108

Overige leden van het bestuur van de NVA zijn Frank Wille, Willem-Jan Hofsté,
Frans-Wouter Johan Knol nam in 2018 afscheid en Michel Terheggen hebben we welkom
geheten.

sprekers

37
parallel
sessies

De Vermeulen-Cranch lezing is
in 2018 gehouden door
Ankie Koopman met de door de
actualiteiten geinspireerde titel:
#BToo

De ledenraad bepaalt het strategisch beleid van de vereniging. Een belangrijk gremium
waarvoor in september 2018 Ledenraadsverkiezingen zijn gehouden voor de kieskring aios.
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De 10 november organiseerde de sectie obstetrische anesthesie
haar 5e aiosdag. De interesse en passie voor de obstetrische anesthesie wil de sectie graag overbrengen op de nieuwe generatie door
tijdens deze dag de verdieping op te zoeken. En met succes! Inmiddels is deze dag vast onderdeel van de opleiding. Ook de aiosdag van
de sectie Urgentiegeneeskunde is inmiddels een vast onderdeel in
de NVA agenda.

Wij zijn
de NVA

Op 11 december 1993 was de oprichting van de sectie obstetrische
anesthesie een feit. Nu 25 jaar later is er veel veranderd in de Nederlandse verloskunde. De sectie heeft onder andere hieraan bijgedragen door verbetering van het onderwijs, richtlijn ontwikkeling en
samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG). De sectie organiseerde in 2018 diverse activiteiten in het kader van het lustrum. Zo vond er invitational conference plaats met als titel: ‘integrale geboortezorg heeft een anesthesioloog nodig’ en was er een lustrumcongres tijdens het International
Forum on Quality and Saftey Healthcare.
Tijdens de Anesthesiologendagen zijn leden die zich op bijzondere
wijze hebben ingezet voor het vak en de vereniging benoemd tot
lid van verdienste of erelid. Eric van Dongen en Elise Sarton zijn benoemd tot leden van verdienste. Kees Besse is benoemd tot erelid.

Ledenaantal

Intitiatief NVA
samenstellen
werkgroep

Intitiatief andere organisaties

Kwaliteitsdocumenten
knelpuntenanalyse
& ontwikkelfase

conceptfase

autorisatiefase

publicatie &
implementatie

Kwaliteitsdocumenten ontwikkeld en vastgesteld

afvaardiging

knelpuntenanalyse
& ontwikkelfase

Kwaliteitsdocumenten door de NVA geautoriseerd
en geparticipeerd

•Beroepsnormen Anesthesie bij kinderen (herzien)
•Leidraad EU cardiovasculair management bij niet cardiale chirurgie (nieuw)
•RL Anesthesie bij Kinderen (nieuw)
•Volumenormen voor hoogcomplexe pijnbehandelingen (nieuw)

•Addendum op de Kwaliteitsstandaard organisatie IC (nieuw)
•RL Intoxicaties eerste opvang in het zh (nieuw)
•RL Pijnlijke diabetische neuropathie kinderen (herzien)
•RL Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen kinderen (herzien)
•RL Ongeïnstrumenteerde wervelkolom chirurgie (nieuw)

In commentaarfase
•RL Pijn bij kanker (herziening)
•RL Palliatieve zorg COPD en hartfalen (herziening)
•RL Bloedstransfusie beleid deel 1 (herziening)
Opgestart
•RL Perioperatief Voedingsbeleid (herzien)

conceptfase

32

kwaliteitsvisitaties

van
25 visitaties
een hele dag
7 van een halve dag

In commentaarfase
•RL Artrose heup en knie (herziening)
•RL Liesbreuk (nieuw)
•RL Prognose van postanoxisch coma (herziening)

autorisatiefase

Opgestart
•Algemene chirurgie: ACNES (nieuw)
•Aneurysma van de Abdominale Aorta (herzien)
•Antitrombotische beleid (herzien)
•Amputatie en prothesiologie onderste
extremiteit (herzien)
•Lumbosacraal Radiculair Syndroom (herzien)
•Pediatrische delier (herzien)

Ambitie
2019-2021
In 2018 heeft het bestuur de strategie van de NVA tegen
het licht gehouden. In een brainstorm is vastgesteld welke
trends en ontwikkelingen de huidige en toekomstige positie
en doelstellingen van de NVA beïnvloeden. Vervolgens is het
strategisch plan getoetst: zijn we nog op de goede weg, zijn
aanpassingen nodig? Het bestuur heeft geconcludeerd dat
aanpassing van de strategie noodzakelijk is en in 2018 een
start gemaakt met de uitwerking hiervan. In 2019 wordt de
nieuwe ambitie gepresenteerd.

