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De	NHPR	heeft	als	visie	de	zorg	voor	patiënten	met	reumatische	aandoeningen	te	
verbeteren	door	middel	van	het	bevorderen	van	kwalitatief	hoogstaande	zorg	en	
voorlichting	 en	 een	 optimale	 toegankelijkheid	 en	 zichtbaarheid	 van	 health	
professionals	in	de	reumatologie.	

Om	de	doelstellingen,	 zoals	 in	de	visie	verwoord,	 te	verwezenlijken	zal	de	NHPR	
zich	richten	op	deskundigheidbevordering	van	health	professionals	op	het	gebied	
van	 diagnostiek,	 voorlichting	 en	 behandeling	 en	 wetenschappelijk	 onderzoek.	
Daarnaast	 wordt	 er	 gestreefd	 naar	 een	 optimale	 (organisatie	 van	 de)	 zorg,	
communicatie	en	samenwerking	met	andere	zorgverleners	 in	de	reumatologie	en	
patiënten(organisaties).	

De	 trias	 academica	 speelt	 een	 centrale	 rol	 in	 het	 beleid	 van	 de	 NHPR	 om	 de	
doelstellingen	te	bereiken.	Schematisch	is	in	onderstaand	figuur	weergegeven	hoe	
de	zorg,	onderzoek	en	onderwijs	zich	verhouden	tot	elkaar	met	daarbij	de	patiënt	
in	 een	 centrale	 rol,	 en	 welke	 voorwaardenscheppende	 domeinen	 hier	
onlosmakelijk	mee	verbonden	zijn.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

De	uitwerking	van	het	beleidsplan	richt	zich	op	de	basisdomeinen	die	de	trias	
academica	 vormen:	 zorg,	 onderzoek	 en	 onderwijs.	 Een	 goede	 communicatie,	
samenwerking	 en	 organisatie	 zijn	 voorwaardelijk	 binnen	 en	 tussen	 deze	
basisdomeinen.	 Voor	 de	 komende	 5	 jaar	 zijn	 voor	 elk	 van	 de	 domeinen	 de	
volgende	doelstellingen	geformuleerd:	
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Zorg	
• De	 NHPR	 is	 betrokken	 bij	 de	 ontwikkeling	 en	 herziening	 van	 relevante	
richtlijnen	en	zorgpaden	op	het	gebied	van	de	reumazorg.	

• Op	 de	 website	 van	 de	 NHPR	 krijgen	 relevante	 zorgpaden,	 richtlijnen,	
aanbevelingen	en	standpunten	een	duidelijke	plaats.	
	

Onderwijs	
• Ten	aanzien	van	de	EULAR	online	course	voor	health	professionals:	

o Is	de	accreditatie	gewaarborgd	
o Wordt	het	volgen	van	deze	scholing	bevorderd	
o Heeft	50%	van	de	leden	deze	scholing	gevolgd		

• Er	wordt	éénmaal	per	jaar	een	multidisciplinaire	scholing	voor	NHPR	leden	
georganiseerd,	in	samenwerking	met	de	V&VN	reumatologie.	

• Er	is	een	scholing	voetzorg	ontwikkeld	voor	leden	van	de	NHPR.	
• De	 NHPR	 (inclusief	 de	 V&VN	 reumatologie)	 is	 in	 overleg	 over	 de	
ontwikkeling	van	multidisciplinaire	scholing	samen	met	de	NVR.	

• De	 NHPR	 heeft	 een	 duidelijke	 en	 bepalende	 rol	 bij	 de	 inhoud	 van	 de	 NPI	
scholing	reumatische	aandoeningen	voor	fysio-	en	oefentherapeuten.	

• Elk	 jaar	worden	10	 subsidies	 voor	NHPR	 leden	voor	de	NVR	Najaarsdagen	
verstrekt.	

• De	 competenties	 voor	 health	 professionals	 zijn	 helder	 geformuleerd	 en	
vormen	de	basis	voor	nascholing.	
	

Onderzoek	
• De	 NHPR	 initieert	 en	 stimuleert	 onderzoek	 naar	 niet-medicamenteuze	
behandeling	bij	reumatische	aandoeningen.	

• In	 samenwerking	 met	 de	 NVR	 wordt	 een	 onderzoeksvoorstel	 geschreven	
met	 betrekking	 tot	 de	 effectiviteit	 van	 een	 interdisciplinaire	
behandelstrategie	 ten	 aanzien	 van	 advisering	 en	 begeleiding	 bij	 bewegen,	
oefenen	 en	 bevorderen	 van	 fysieke	 activiteit	 en	 algemene	 gezondheid	 van	
patiënten	met	reumatische	aandoeningen.	

• De	 NHPR	 is	 betrokken	 bij	 onderzoek	 aanvragen	 op	 het	 gebied	 van	
(implementatie	 van)	 multidisciplinaire	 zorg,	 zoals	 arbeidsrevalidatie	 en	
voetzorg.	
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Communicatie	
• De	 NHPR	 is	 de	 belangenbehartiger	 van	 alle	 health	 professionals	 in	 de	
reumatologie	 (inclusief	 leden	 V&VN	 reumatologie)	 in	 communicatie	 met	
andere	stakeholders	binnen	de	reumazorg.	

• Er	 wordt	 een	 goede,	 structurele	 manier	 van	 communiceren	 met	 de	 leden	
ontwikkeld.		

• Er	 is	 een	 structureel	 overleg	 tussen	 de	 voorzitter	 van	 de	 NHPR	 en	 de	
voorzitter	van	de	V&VN	reumatologie,	die	wordt	teruggekoppeld	naar	beide	
besturen.	

• De	website	wordt	verbeterd	ten	behoeve	van	een	betere	communicatie	met	
leden,	 patiënten	 en	 verwijzers.	 Regelmatig	 worden	 nieuwsberichten	 op	 de	
website	gezet	met	reminders	richting	de	leden.	
	

Samenwerking		
• Samenwerking	met	de	 leden	wordt	gestimuleerd	door	hen	 te	betrekken	bij	
projecten	en	werkgroepen.	

• Ondanks	 dat	 de	 V&VN	 reumatologie	 onderdeel	 is	 van	 de	NHPR	worden	 er	
duidelijke	 afspraken	 over	 de	 samenwerking	 tussen	 de	 NHPR	 en	 de	 V&VN	
reumatologie.	

• De	 commissie	 wetenschap	 levert	 een	 NHPR	 vertegenwoordiger	 in	 de	
voorbereidingscommissie	van	de	Najaarsdagen.	

• De	procedure	van	de	betrokkenheid	en	taken	en	verantwoordelijkheden	van	
de	 NHPR	 vertegenwoordiger	 bij	 de	 organisatie	 van	 de	 Najaarsdagen	 is	
vastgelegd	in	een	protocol.	

• De	 NHPR	 werkt	 samen	 met	 de	 V&VN	 reumatologie	 en	 de	 NVR	 met	
betrekking	 tot	 het	 presenteren	 en	 uitdragen	 van	 standpunten	 over	 niet-
medicamenteuze	zorg.	

• Er	 zijn	 afspraken	 met	 de	 NVR	 gemaakt	 over	 de	 onderschrijving	
multidisciplinaire	zorgproducten	(zorgpaden,	aanbevelingen,	standpunten).	

• De	NHPR	(inclusief	de	V&VN	reumatologie)	ontwikkeld	samen	met	de	NVR	
minimaal	1	niet	medicamenteus	standpunt.	

• Er	 is	 structureel	 overleg	 met	 ReumaNederland	 en	 de	 Samenwerkende	
Reuma	Patiëntenorganisaties	Nederland	(SRPN).	

• De	samenwerking	tussen	2de	lijn	en	1ste	lijn	reumazorg	wordt	gestimuleerd.	
• Specifieke	 deskundigheid	 van	 1ste	 lijn	 zorgverleners	 in	 de	 reumatologie	 is	
zichtbaar	gemaakt.	
	

Organisatie	
• Er	 is	 een	 organogram	 van	 de	 NHPR	 waarin	 de	 plaats	 van	 het	 bestuur,	 de	
commissies	en	werkgroepen	zijn	gevisualiseerd.	

• Er	is	duidelijkheid	over	de	organisatie	van	de	NHPR.	
• Er	is	duidelijkheid	van	de	plaats	van	de	NHPR	binnen	de	zorg	voor	mensen	
met	een	reumatische	aandoening.		


