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1. Inleiding 
Het beleidsplan van de NHPR beschrijft doelen die in de komende jaren na gestreefd worden. Het beleidsplan 
geeft richting aan de activiteiten van het Bestuur en aan de besteding van financiële middelen. De vertaling van 
het beleid in concrete activiteiten en een begroting zal later plaats vinden.  
 
2. Scholing 
Een van de doelen van de  NHPR is om de specifieke deskundigheid van paramedici  en psychologen werkzaam 
in de reumatologie (verder) te ontwikkelen en te borgen. Als basis hiervoor dient het rapport “ Reumazorg door 
Health Professionals: Op weg naar verdere Ontwikkeling en Borging van Deskundigheid Fase I en II “, 
uitgevoerd in opdracht van de NHPR en verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie in 2010 
(Fase I) en 2013 (Fase II).   
In Fase I is de huidige en gewenste situatie beschreven en in Fase II zijn de competentieprofielen van health 
professionals die werkzaam zijn in de reumatologie vastgelegd en gekeken welk van deze competenties aan 
bod komen in de huidige na- en bijscholing. 
De beleidsvoornemens van de NHPR zijn om Fase III en IV uit te voeren.  

 Fase III heeft als doel de bevindingen uit Fase I en II  voor te leggen aan scholingsaanbieders om samen 
te onderzoeken op welke gebieden sprake kan zijn van samenwerking in een (multidisciplinaire) 
scholing van health professionals en welke scholingsaanbieder deze scholing eventueel zou willen en 
kunnen bieden.  

 Fase IV heeft als doel de kwaliteit van de zorg geboden door health professionals te verbeteren door 
het implementeren en (continue) evalueren van een landelijk beleid ten aanzien van het opbouwen en 
onderhouden van specifieke deskundigheid op het gebied van de behandeling van mensen met 
reumatische aandoeningen. 

 
Met dit beleidsvoornemen beoogt de NHPR de scholing van health professionals werkzaam op het gebied van 
de reumatologie te verbeteren. 
 
3. Kennis beter delen 
Het duurt dikwijls lang voordat de resultaten van onderzoek hun weg vinden naar de praktijk (implementatie). 
Anderzijds hebben veel in de praktijk werkende Health Professionals behoefte aan informatie vanuit de 
wetenschap; voorwaarde daarbij is wel dat de informatie geaggregeerde en samenvattende wijze gegeven 
wordt. De beleidsvoornemens van de NHPR ten aanzien van de verspreiding van kennis in de komende 5 
jaarperiode zijn als volgt: 

 Onderzoekers uit de sectie SWORA stimuleren onderzoek aan praktisch werkzame Health 
Professionals te presenteren, bijvoorbeeld in de vorm een masterclass. 

 
Met dit beleidsvoornemen beoogt de NHPR de implementatie te verbeteren van de resultaten van onderzoek 
in de praktijk van health professionals werkzaam op het gebied van de reumatologie. 
 
4. EULAR 
De EULAR biedt de mogelijkheid met Health Professionals uit andere Europese landen in contact te komen, 
informatie uit te wisselen, en samenwerking aan te gaan. De EULAR heeft haar eigen beleidsvoornemens 
vastgelegd in het document Vision 2020 – EULAR strategy 2017. Tactische doelen van de EULAR betreffen 
onder meer het versterken van onderzoek dat door Health Professionals geleid wordt, en het versterken van de 
scholing voor Health Professionals.   
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 Voor de NHPR is de relatie met de EULAR van groot belang. De beleidsvoornemens van de NHPR ten aanzien 
van EULAR in de komende 5 jaarsperiode zijn als volgt: 

 Versterken van de relatie met de EULAR. Concrete doelen zijn goede verspreiding van de informatie 
vanuit de EULAR, actieve inbreng in het beleid van de EULAR en actieve bijdrage aan de uitvoer van het 
beleid van de EULAR. 

 Versterken van de positie van psychologen in de EULAR. In de EULAR hebben verpleegkundigen, 
fysiotherapeuten en ergotherapeuten een duidelijke positie: versterking van de positie van psychologen is 
wenselijk. 

 Voortzetten van het beleid om Nederlandse Health Professionals te stimuleren aan het EULAR-congres 
deel te nemen. 

 
Met dit beleidsvoornemen beoogt de NHPR enerzijds health professionals werkzaam op het gebied van de 
reumatologie beter te informeren over relevante Europese ontwikkelingen. Anderzijds beoogt de NHPR de 
Europese agenda en activiteiten te beïnvloeden. 
 
5. Profilering NHPR 
De zichtbaarheid van de NHPR laat te wensen over. Dit geldt zowel ten aanzien van de zichtbaarheid binnen de 
NVR als ten aanzien van de zichtbaarheid buiten de NVR. De beleidsvoornemens van de NHPR in de komende 5 
jaar periode zijn als volgt: 

 Versterken van de zichtbaarheid binnen de NVR. Concrete doelen zijn een sterkere interactie met het 
bestuur van de NVR en voortzetten van de profilering via Najaarsdagen. 

 Versterken van de zichtbaarheid buiten de NVR. Concrete doelen zijn naamsbekendheid via activiteiten 
onder 2 en 3 genoemd; betere zichtbaarheid van de secties via de website; en het faciliteren van NHPR 
leden bij het vinden van voor hen relevante instellingen, samenwerkingsverbanden en activiteiten.  

  
Met dit beleidsvoornemen beoogt de NHPR enerzijds de positie van de NHPR te versterken; anderzijds beoogt 
de NHPR leden te faciliteren in het vinden van relevante informatie. 
   
 
 


